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PREZYDENT MIASTA

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU
Szanowni Mieszkańcy!

Marzec upłynął pod znakiem inwestycji i wielogo-

dzinnych rozmów okołobudżetowych. Realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych poświęciliśmy
wiele uwagi. Nie tylko na czterech sesjach Rady Miasta,
ale także podczas licznych narad i spotkań.

Sami doskonale wiecie, że tak krawiec kraje, jak mu

materii staje. Nie inaczej jest z budżetem miasta. Decydując, które z projektów będą zrealizowane, trzeba
wziąć pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
pilność inwestycji, zakres robót i koszty. Dlatego do
tego tematu podchodzę z rozwagą, mając na względzie
przede wszystkim zrównoważony rozwój miasta.

Tym też kierowałam się przedkładając Radzie Miasta

plan inwestycji finansowanych z prawie 30 milionowej
nadwyżki budżetowej, wypracowanej w ubiegłych latach. Zdecydowałam, że kwota ta zostanie przeznaczona na takie zadania jak np. modernizacja ul. Mazowieckiej, budowa ul. Gołębiej i Reymonta, parkingów
przy ul. Wodeckiego oraz na os. Boża Góra Prawa,
uzbrajanie terenów inwestycyjnych, działania prospołeczne, a także termomodernizacja szkół.

Z

abezpieczyłam też odpowiednie środki, by móc
ubiegać się o pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na inwestycje. Flagowym przykładem
tego, jak wiele możemy dla miasta zrobić przy dofinansowaniu spoza budżetu, jest chociażby rewitalizacja
łaźni po byłej kopalni Moszczenica. Plany utworzenia
tam centrum postindustrialnego dziedzictwa, pozwoliły nam pozyskać prawie 9 milionów zł na remont
i adaptację budynku. To, co ważne: samo muzeum zaj-

www.jastrzebie.pl

mować będzie zaledwie część powierzchni. Pozostałe
pomieszczenia (wielkości dużej szkoły), chcemy przeznaczyć na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

S

koro już o inwestycjach, cieszy mnie fakt, że budowa
boiska na os. Przyjaźń idzie pełną parą. Jak wiecie,
Kamil Glik przeznaczył na jego budowę 150 tysięcy zł.
Aż 155 tys. zł udało nam się pozyskać z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a z budżetu dokładamy 361 tys.
zł. Jeśli pogoda dopisze, już w maju będziemy mogli
z niego korzystać.

R

ozpoczęliśmy również kolejną akcję - Zapuśćmy korzenie. Przedszkolaki i uczniowie zasadzili w mieście
400 drzew. A na tym nie poprzestajemy. Na maj zaplanowaliśmy sadzenie drzew na Skwerze Ojców. Każdy
z rodziców, który chce w ten sposób uczcić narodziny
dziecka, może to zrobić. Gorąco zachęcam! Wystarczy
zgłosić taką chęć w USC, podczas rejestracji narodzin
potomka.

Drodzy Mieszkańcy, na koniec chciałabym Was za-

prosić na Jarmark Wielkanocny organizowany przez
Miejski Ośrodek Kultury. Mam nadzieję, że dzięki
niemu w Jastrzębiu-Zdroju poczujemy klimat zbliżających się świąt. A te mają swoją piękną oprawę, wywodzącą się z naszych rodzimych tradycji.

Życzę Wam zatem, by Święta Wielkiej Nocy umocniły

Was w nadziei, że dobro zwycięża zło, a życie zwycięża
śmierć. Niech to będzie czas na spotkania z drugim
człowiekiem, pełne bogatych treści, inspirujących nas
do tego, by po prostu stawać się lepszymi.
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Marcowe obrady Rady Miasta
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski
Aż trzykrotnie w marcu Rada Miasta
spotykała się na sesjach nadzwyczajnych. Pierwsza z nich zwołana została
na wniosek prezydenta miasta, a konieczność taka wynikała z potrzeby
dokonania zmian w budżecie miasta
oraz wieloletniej prognozie finansowej miasta, warunkujących prawidłową realizację zadań budżetowych.
Propozycje zmian dotyczyły również
zabezpieczenia wkładu własnego dla
zadań, wobec których podejmowane
są działania aplikacyjne o uzyskanie
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Podczas
tego posiedzenia 2 marca ślubowanie
na radnego złożył Ryszard Rakoczy,
który w ławach zastąpił obecnego wiceprezydenta Romana Foksowicza.
Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Klubu Seniora
4

„Senior+”, natomiast Rada Miasta nie
przyjęła uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej, jak
również w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Z tego powodu,
tydzień później odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja. Tym razem uchwały
budżetowe, po autopoprawce prezydenta miasta wycofującej zadanie dotyczące powstania Domu Solidarności
w Parku Zdrojowym, zostały przegłosowane. Trzecie posiedzenie zwołane w
trybie pilnym, tym razem na wniosek
siedmiu radnych, odbyło się 23 marca.
Podczas sesji radni zapoznali się z informacją, którą przedstawiła prezydent
Anna Hetman, na temat zagospodarowania kilku obiektów, znajdujących się
na terenie miasta. Następnie sesja została przerwana i do procedowania nad
uchwałami znajdującymi się w porząd-

ku obrad, radni przystąpili 30 marca po
sesji zwyczajnej. Przegłosowana została
uchwała dotycząca budowy i powołania zespołu roboczego do opracowania
jednolitej koncepcji Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności przy
ul. Kaszubskiej. Podjęto też uchwałę
zobowiązującą do przedstawienia planu zagospodarowania nieruchomości,
stanowiących własność miasta.
30 marca jastrzębska Rada Miasta
spotkała się na sesji zwyczajnej. Podczas obrad procedowano m.in. nad
uchwałami z zakresu polityki zdrowotnej i oświatowej, aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy zmian
w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przegłosowano też zmiany budżetowe i pakiet
uchwał gruntowych.
Jastrząb I kwiecień 2017
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STAN ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKTÓW MIEJSKICH
Budynek przy ul. Szkolnej 1 – obecnie mieści się tu Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera oraz Dom Nauki i Rehabilitacji.
Po opuszczeniu budynku przez szkołę będzie on przeznaczony na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób psychicznie
chorych i upośledzonych. Został złożony wniosek o pozyskanie środków
zewnętrznych na utworzenie i działalność ŚDS.
Pasaże podziemne - ze względu na
mniejsze zainteresowanie handlem
w tym miejscu, miasto wprowadziło
dodatkowe regulacje umożliwiające wynajem lokali w podziemnych
pasażach handlowych organizacjom
pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym wg preferencyjnych stawek, które wynoszą: 0,10
zł netto/1m2/1m-c (organizacje pożytku publicznego) oraz 1,00 zł netto/m-c (organizacje pozarządowe).
Wolne lokale zostały też przeznaczone do najmu w drodze konkursu pn.
„Lokal na kulturę za 1 złoty”; kolejne
udostępniane są nieodpłatnie szkołom publicznym działającym na terenie miasta w celach promocyjnych.
Budynek przy ul. Zdrojowej 5 –
przejściowo będzie się tu znajdować
Centrum Usług Wspólnych, natomiast docelowo planuje się przeznaczyć obiekt na cele komercyjne.
Budynek przy ul. 1 Maja 61 – obecnie mieści się tu Uniwersytet Trzeciego Wieku, a część pomieszczeń
przejściowo przekazano do użytkowania dla Przedszkola Specjalnego
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Pozostałe wolne
pomieszczenia będą przeznaczone
na Centrum Innowacji i Biznesu,
które docelowo zajmie cały budynek.
Budynek starej porodówki jest w rękach prywatnego właściciela. Miasto
www.jastrzebie.pl

nie ma bezpośredniego wpływu na
jego zagospodarowanie.
Willa Antonina – budynek usytuowany przy ul. Zdrojowej 2 przez 14
lat stał jako pustostan. Obecnie został sprzedany.
Obiekt Łazienki III w Parku Zdrojowym - od 23 lat jest to pustostan.
Został wykonany projekt budowlany
i przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na pozyskiwanie środków
unijnych.

Harmonogram pracy
Rady Miasta
Komisja Rewizyjna - 18.04, godz. 11.00,
sala nr 130 A, tematy: 1. Sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta za 2016 r. – absolutorium
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia- 18.04, godz. 9.00, sala nr 130 A,
tematy: 1. Posiedzenie wyjazdowe – Dolni
Oblast Vitkovice, 2. Projekty strategiczne
dotyczące rozwoju miasta, 3. Tereny inwestycyjne
Komisja

Bezpieczeństwa

Publicznego

i Samorządu Terytorialnego - 18.04, godz.
12.00, sala nr 130 A, tematy: 1. Posiedzenie

Budynek byłych łaźni górniczych
kopalni Moszczenica pozostaje niezagospodarowany od 17 lat. Pozyskane zostały środki zewnętrzne na modernizację I etapu z przeznaczeniem
na obiekt dziedzictwa postindustrialnego (poprzemysłowego) jako centrum turystyczne nawiązujące do historii miasta, węgla i górnictwa. W II
etapie planowane jest uruchomienie
powierzchni dla przedsiębiorców
i działalności biznesowej i innowacyjnej.

wyjazdowe – Schronisko dla zwierząt Sze-

Budynek przy ul. Kaszubskiej 2 –
obiekt jest nieużytkowany od 5 lat.
W 2016 roku została podjęta pierwsza uchwała o przystąpieniu do
zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. W kwietniu zostanie przedłożona właściwa uchwała
o zmianie planu. Miejsce przeznaczone jest pod budownictwo mieszkaniowe. W mieście jest ponad 600
osób oczekujących na mieszkanie.
Działania podjęte przez JTBS „Daszek” w zakresie budowy nowego
budynku przy ul. Witczaka i zagospodarowanie pustostanu przy ul.
Kaszubskiej w dużej mierze zaspokoiłyby potrzeby jastrzębian.

z Komisją Kultury i Sportu z Prievidzy.

Budynek przy ul. Szkolnej 5 – trwa
przebudowa budynku na potrzeby
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10.

roka, 2. Sprawy bieżące
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej- 19.04, godz. 14.00, sala nr 130 A, tematy: 1. Wykorzystanie środków unijnych
w przedszkolach PP nr 3 i PP nr 14 - posiedzenie wyjazdowe, 2. Stan bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka związany z przemocą w rodzinie.
Komisja Kultury i Sportu - 20.04, godz.
15.00, sala nr 130 A, tematy: 1. Spotkanie

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 20.04, godz. 14.30, sala nr 130 A, tematy:
1. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - 24.04, godz. 12.00, sala nr 130
A, tematy: 1. Akcja zima, 2. Gospodarka
odpadami.
Komisja Skarbu - 25.04, godz.14:30, sala nr
130 A, tematy: 1. Przegląd aktualnych inwestycji i remontów, 2. Rozliczenie budżetu
miasta za 2016 rok.

Sesja Rady Miasta 27.04, godz. 13.00,
sala nr 129 A,
temat: Projekt strategiczny.
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MILIONY NA INWESTYCJE
W minionym roku nasze miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej. Wypracowana ona została wskutek wyższych niż początkowo zakładano wpływów do budżetu, oszczędności poprzetargowych czy przesunięcia na kolejny rok refundacji środków na projekty unijne. Im większa nadwyżka,
tym lepsze możliwości inwestycyjne, dlatego pieniądze te przeznaczone zostaną na realizację wielu zadań.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Robert Sitek, Piotr Kędzierski, Robert Cebula
RUSZĄ REMONTY DRÓG
Przebudowy doczeka się ul. Mazowiecka. Zakres robót obejmie wymianę
krawężników drogowych, a także konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną. Oprócz tego pieniądze
zabezpieczono na zadania takie jak
budowa dróg: Reymonta – Okopowa,
ul. Gołębia, przebudowa ul. Dubielec,
Rolniczej i Wrzosowej. Na przejściu
dla pieszych na al. Jana Pawła II pojawi się sygnalizacja świetlna, a przy ul.
Wodeckiego i Boża Góra Prawa przybędzie miejsc parkingowych. Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, Granicznej
i Krakowskiej oraz na Bożej Górze Prawej mają powstać ronda.

TERMOMODERNIZACJE
I BOISKA
Pieniądze w miejskiej kasie zabezpieczono również na modernizację boiska
szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr
12. Budynek Szkoły Podstawowej Nr
19 zostanie docieplony i pomalowany,
ponadto termomodernizację przejdą
obiekty Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespołu Szkół Nr 6. W tej ostatniej placówce przewidziano też remont
i przebudowę basenu krytego. Są również
środki na zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z rozbudową na cele Publicznego Przedszkola Nr 7.

POWSTANĄ MIESZKANIA
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W naszym mieście przybędzie zarówno mieszkań dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych, chronionych jak
i lokali socjalnych. Obiekt Warsztatów
Terapii Zajęciowych ma zostać dostosowany do obowiązujących przepisów, a na potrzeby świetlicy będzie
zaadaptowany lokal na os. Przyjaźń.
Podopieczni Domu Nauki i Rehabilitacji będą mogli korzystać z nowego
autobusu, dofinansowany zostanie też
zakup busa dla Zakładu Aktywności
Zawodowej.

Jastrząb I marzec 2017
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BOISKO W PRZEBUDOWIE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: PZPN, Izabela Grela
Trwa przebudowa boiska do piłki nożnej w jarze przy ul. Moniuszki. Będzie to
obiekt o nawierzchni z trawy sztucznej
z ogrodzeniem w postaci piłkochwytów
i oświetleniem. Całe „zamieszanie” wokół boiska rozpoczęło się tak naprawdę
dzięki reprezentantowi Polski w piłce
nożnej, jastrzębianinowi, który wyszedł
z inicjatywą finansowego wsparcia jego
przebudowy. Kamil Glik, który wychował
się na osiedlu Przyjaźń nie zapomniał

Więcej tras
rowerowych
Mamy dobrą wiadomość dla amatorów
dwóch kółek. Nasze miasto realizuje
projekt pn. Żelazny szlak rowerowy. W
pierwszym etapie zostanie wytyczona
mała pętla prowadząca po byłym szlaku
kolejowym z Godowa, w krótkim odcinku przez Jastrzębie-Zdrój, dalej do Zebrzydowic, Petrovic u Karviny, a następnie przez obszar Karviny z powrotem do
Petrovic. Nowe trasy ułatwią rowerową
komunikację w rejonie pogranicza oraz
zwiedzanie i poznawanie regionu naszych południowych sąsiadów.
www.jastrzebie.pl

Rekreacja
i wypoczynek na

OWN-ie
OWN przez lata zapomniany i zaniedbany ma szansę odzyskać dawny blask.
W budżecie miasta na jego rewitalizację
zabezpieczono 6 mln zł. Pierwszy etap
robót obejmie przebudowę amfiteatru,
budowę tężni i wodnego placu zabaw
oraz urządzenie terenu zieleni. Odtworzenie funkcji OWN ma umożliwić wypoczynek i rekreację na łonie natury, bez
konieczności wyjazdu z miasta. Obecnie
trwa procedura przetargowa, a po wyłonieniu wykonawcy będzie można przystąpić do prac w terenie.

więc o swoich rodzinnych stronach, ale
i o młodszych kolegach oraz fanach, którzy dzięki jego pomocy już niedługo będą
mogli kopać piłkę na zmodernizowanym
obiekcie. Na przebudowę boiska obrońca
AS Monaco przeznaczył 150 tys. zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało się
pozyskać dofinansowanie w wysokości
155 tys. zł, a 361 tys. zł pochodzi z budżetu miasta. Prace mają się zakończyć
w maju.

Zamieszkaj
w "DASZKU"
Przy ul. Witczaka JTBS „Daszek” zamierza wybudować nowe mieszkania. Inwestycja będzie obejmowała 26 mieszkań,
jeden lokal usługowy, garaż podziemny
na 21 stanowisk, drogę dojazdową, teren rekreacyjny i zieleń. Mieszkania będą miały powierzchnię od 50 do 98 m².
Wszystkie projektowane są z balkonami
lub tarasami i przynależnymi komórkami lokatorskimi. Spółka uzupełnia dokumentację do Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie przystąpi do zorganizowania postępowania przetargowego.
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Tekst: Katarzyna Wołczańska
W naszym mieście przybyło miejsc z dostępem do przewijaków. Stanowiska takie
mają ułatwić rodzicom zajmowanie się małymi dziećmi. Ze środków budżetu miasta
zakupionych zostało 27 urządzeń do przewijania, w tym 23 montowane są do ściany
i składane pionowo, a cztery wolnostojące
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– mobilne. Dodatkowo punkty zostały wyposażone w specjalne naklejki, które pozwalają
znaleźć rodzicom miejsce, gdzie można zająć
się pociechą. Koszt zakupu wyniósł prawie
23 tys. zł.
W jastrzębskim magistracie, poza przewijakami, są też dwa kąciki zabaw dla dzieci. Jeden
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znajduje się w sali obsługi interesanta, drugi
na trzecim piętrze, obok Wydziału Architektury, czyli w miejscach najczęściej uczęszczanych przez klientów Urzędu. Oprócz stolika
i krzeseł przystosowanych dla dzieci, można
tam znaleźć zabawki, kolorowanki, kredki.
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JZWiK

UPOMINEK DLA NOWORODKA
Od stycznia tego roku mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju,
którym urodziło się dziecko, otrzymują od miasta upominek dla noworodka. Jest to jasnozielony koc, na którym
znajduje się logo miasta i napis „Mój pierwszy kocyk”. Prezent można odebrać w Urzędzie Stanu Cywilnego.
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BEZPIECZEŃSTWO

Opracowanie tekstu: Katarzyna Wołczańska, Fotografia: Kinga Kuś
Między ulicami Lompy i Grażyńskiego, w pobliżu Dworu Witczaków na Mendowcu, powstanie Skwer Ojców. Akcja sadzenia drzew
odbędzie się w połowie maja podczas Dnia
Rodziny.
- Chcemy, aby rodzice, w naszej kulturze ojcowie, mogli upamiętnić narodziny swojego
dziecka. Na urządzenie skweru została wybrana działka o powierzchni niespełna 0,6 ha.
Nieruchomość ta jest już częściowo zadrzewiona i aby wkomponować nowe nasadzenia
drzew, opracowana została koncepcja aranżacji skweru. Liczymy na to, że za kilka lat powstanie tu piękne, zielone miejsce – wyjaśnia

Anna Hetman, prezydent miasta.
Sadzonki drzew zostaną zakupione przez
Urząd Miasta. Chcąc dostosować gatunki nowych nasadzeń do istniejącego drzewostanu
przyjęto, że najwłaściwszym rozwiązaniem
będzie zastosowanie rodzimych gatunków
drzew – dębów i lip, jako najlepiej wpisujących
się w charakter obiektu. Według zaprojektowanych założeń powstaną dwie aleje: Aleja
Synów i Aleja Córek. Zaproponowany układ
alejek i ścieżek ma zapewnić użytkownikom
skweru komfort spacerów z maksymalnym
wykorzystaniem dostępnego terenu. Wzdłuż
alejek planuje się ustawienie elementów małej

architektury - ławek i koszy na śmieci. Kompozycja zieleni ma zostać uzupełniona żywopłotami z grabu pospolitego.
Tworzenie skweru rozpocznie się już w połowie maja. Rodzice, którzy chcą są upamiętnić narodzenie w 2017 r. swego potomka,
proszeni są o zgłaszanie swego uczestnictwa
w akcji na adres mailowy: os@um.jastrzebie.
pl, podając: imię i nazwisko, numer telefonu
oraz płeć dziecka. Ze względu na ograniczone
możliwości ilościowe planowanych do posadzenia drzew (teren jest już w znacznym
stopniu zadrzewiony), decydować może kolejność zgłoszeń.

DZIECI SADZIŁY DRZEWA
Akcję sadzenia drzew pod hasłem "Zapuśćmy
korzenie" zainaugurowali w naszym mieście
przedszkolaki i uczniowie. To oni 24 marca
dokonali pierwszych nasadzeń na terenie
placówek, do których uczęszczają. Do szkół
i przedszkoli z naszego miasta trafiło 400 sadzonek.
W ramach szeroko rozumianej dbałości o
estetykę i stan terenów zielonych oraz środowisko przyrodnicze, od wielu lat w Jastrzębiu-Zdroju dokonuje się nasadzeń drzew
i krzewów. W tym roku z okazji Dnia Ziemi
miasto zakupi kolejne sadzonki, które następnie przekaże zarządom osiedli i rad sołeckich.
www.jastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

UCZNIOWIE DECYDUJĄ JAK WYDAĆ PIENIĄDZE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Agata Krypczyk
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych decydują, w jaki sposób rozdysponować 3 tys. zł,
które otrzymają poszczególne placówki w ramach budżetu partycypacyjnego. Propozycje
zadań można składać do 14 kwietnia w sekretariatach szkół.
- Zadania muszą być zrealizowane do 31
sierpnia, dotyczyć szkoły lub terenu należącego
do szkoły, a ich koszt nie może przekraczać
3 tys. zł – wyjaśnia prezydent miasta Anna
Hetman.
Wnioski do budżetu partycypacyjnego mogą
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składać uczniowie przy poparciu co najmniej
15 osób z tej samej lub innej klasy. Następnie
będą one weryfikowane pod względem formalnym i głosowane przez społeczność
szkolną. Zadanie, które uzyska największą
liczbę głosów, zostanie zakwalifikowane do
realizacji. A ciekawych pomysłów i godnych
uwagi inicjatyw młodym ludziom nie brakuje.
- We wrześniu planujemy zorganizowanie festiwalu szkolnych budżetów obywatelskich.
Będzie to okazja, aby zaprezentować efekty
wykonanych zadań w formie zdjęć, prezentacji

lub filmów – podsumowuje prezydent Anna
Hetman.
Obecnie pani prezydent spotyka się z młodzieżą i tłumaczy zasady szkolnego budżetu
obywatelskiego. Podczas spotkań uczniowie
mogą się również dowiedzieć, skąd biorą się
pieniądze w miejskiej kasie, na co są wydawane i jakie kwoty pochłaniają inwestycje,
remonty i utrzymanie miasta. Budżet szkolny
ma zachęcić uczniów do udziału w dużym budżecie obywatelskim.

Trwa realizacja budżetu obywatelskiego

Złóż wniosek na rok 2018

Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw wybrali zadania,
jakie chcą, aby były u nich realizowane w 2017 roku w ramach
budżetu obywatelskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa na
wykonanie remontu chodników przy ulicach: Wrzosowej, Ruchu
Oporu, Cieszyńskiej i na Bogoczowcu. Ponadto w fazie przetargu
jest remont parkingu przy ulicy Wrocławskiej, a także wykonanie oświetlenia ulicy Zamkowej. Trwają też prace projektowe
dotyczące budowy oświetlenia ulic: Stawowej, Podmiejskiej i Pochwacie. Wkrótce będą ogłaszane kolejne przetargi.

Jastrzębianie mogą współdecydować o wydawaniu pieniędzy
z miejskiej kasy. Do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego na 2018 rok jest 1,5 mln zł. Propozycję zadaniamoże zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w tym
roku kończy co najmniej 16 lat. Musi być ona poparta pisemnie
przez minimum 15 osób. Propozycję tę można przesłać listownie
lub elektronicznie do Urzędu Miasta, a także złożyć osobiście
w kancelarii ogólnej lub w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów.
Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia.

Jastrząb I kwiecień 2017

CZTERY ULICE ZMIENIŁY NAZWĘ
UL. HANKI SAWICKIEJ
UL. JÓZEFA WIECZORKA
UL. JÓZEFA RYMERA

Opracowanie tekstu: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Maciej Gucik
Ulice: Hanki Sawickiej, Józefa Wieczorka,
Pawła Findera i Świerczewskiego zmieniły
nazwy odpowiednio na Żołnierzy Niezłomnych, gen. Władysława Andersa, Józefa Rymera i Niepodległości. Obowiązek dokonania
zmian nałożyła na samorządy ustawa dekomunizacyjna. Objęły one łącznie 580 adresów,
pod którymi zameldowanych jest około 1600
osób, a siedzibę mają 63 firmy i instytucje.
Zarówno numery porządkowe budynków, jak
i poszczególnych lokali mieszkalnych pozostają takie jak do tej pory. Ustawodawca zagwarantował również ważność dokumentów
zawierających dotychczasowy adres (dowód
osobisty, dowód rejestracyjny czy prawo
jazdy), aż do ich wymiany na nowe z innych
powodów.
- Niewątpliwie regulacja ta w istotny sposób
zmniejsza dolegliwości zmian, jednak trzeba się
liczyć z wieloma innymi ich konsekwencjami.
Będą to m.in. konieczność zgłoszenia aktuali-

zacji danych osobowych do ZUS-u czy Urzędu
Skarbowego, wymiana pieczęci, druków firmowych, a w przypadku przedsiębiorców i innych
instytucji aktualizacja w KRS – wyjaśnia Jacek
Kmita, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta.
Właściciele oraz zarządcy poszczególnych nie-

Dokumenty zawierające
dotychczasowy adres, np. dowód
osobisty czy prawo jazdy
zachowują ważność
ruchomości zostaną powiadomieni o zmianie
adresu. W ciągu 30 dni od otrzymania urzędowego zawiadomienia powinny zostać wymienione tabliczki z numerem porządkowym
i inne oznaczenia adresowe w obrębie nieruchomości, zawierające dotychczasową nazwę.
Do skrzynek pocztowych właścicieli lokali
mieszkalnych przy ulicach gen. Władysława

Tu uzyskasz informacje
Sprawy związane ze zmianą danych adresowych prowadzone są w Urzędzie Miasta przez Wydział Geodezji i Kartografii, w którym w pok.
318B (tel. 32 4785280) można uzyskać bieżące informacje w tych kwestiach. Ze względu na bardzo duży zakres obowiązków urzędowych
spowodowanych wejściem w życie nowych regulacji, wszystkie osoby,
których dotyczą zmiany proszone są o wyrozumiałość i cierpliwość.

Andersa oraz Żołnierzy Niezłomnych (wcześniej Józefa Wieczorka i Hanki Sawickiej)
zostaną dostarczone informacje o zaistniałej
zmianie i jej konsekwencjach.
- Mieszkańcy otrzymają też trwałą, kieszonkową wersję urzędowej informacji o zmianie.
Będzie ona zawierała podstawę prawną, na
jakiej zachowują ważność dokumenty zawierające poprzedni adres i stanowiła formę ich
uwiarygodnienia – mówi Jacek Kmita.
Informacja o zmianach zostanie skierowana
także do instytucji, dla działalności których
aktualne dane adresowe obywateli/klientów
mają istotne znaczenie. We współpracy z zarządcami budynków wielorodzinnych – Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” oraz
Miejskim Zarządem Nieruchomości - zostanie zaproponowana pomoc osobom wymagającym wsparcia w załatwieniu formalności
związanych ze zgłoszeniem aktualizacji danych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z urzędu zostaną zaktualizowane:
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
- ewidencja gruntów i budynków,
- ewidencja podatkowa (od nieruchomości, rolnego i leśnego),
- elektroniczny system ewidencji ludności,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- księgi wieczyste prowadzone dla nieruchomości.

AKTUALNOŚCI

Nowy

KOMENDANT
strażaków
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Mł. bryg. Wojciech Piechaczek
pełni obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Jastrzębiu-Zdroju. Na stanowisku zastąpił st. bryg. Edwarda Debernego,
który po ponad 42 latach służby przeszedł na emeryturę. Mł. bryg. Wojciech Piechaczek jest absolwentem
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
oraz studiów podyplomowych na
Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
Akademii Obrony Narodowej. Do
tej pory zajmował stanowisko dowódcy zmiany w jastrzębskiej komendzie. Za dotychczasową służbę
został odznaczony Krzyżem zasługi
za dzielność, Złotym medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Srebrnym medalem Za zasługi
dla pożarnictwa, Brązową odznaką
Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Brązowym medalem Za zasługi dla obronności kraju.
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Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów,
ale także ratownictwo drogowe, wodne,
chemiczne, ekologiczne czy wysokościowe.
Uczestniczył Pan w wielu akcjach - która
z nich była najbardziej wymagająca?
Przez lata służby w jastrzębskiej straży pożarnej dowodziłem wieloma akcjami ratowniczo - gaśniczymi. Zawsze ogrom satysfakcji dawał szczęśliwy finał, kiedy udało się
uratować człowieka i jego mienie. Oprócz
działalności w Jastrzębiu, uczestniczyłem
w wielu akcjach na terenie województwa śląskiego. Bardzo trudną była akcja ratownicza
po zawaleniu się kamienicy przy ul. Chopina
w Katowicach w 2014 roku. W katastrofie budowlanej zginęło wówczas małżeństwo dziennikarzy z dzieckiem. Byliśmy tam ze względu
na to, że w naszej komendzie działają specjalistyczne grupy ratownicze. Dysponują one odpowiednio przeszkolonymi ludźmi i sprzętem
niezbędnym do prowadzenia akcji w nietypowych warunkach. To ci sami strażacy którzy
na co dzień gaszą pożary i pomagają podczas
wypadków drogowych na terenie naszego
miasta. Z uwagi na doświadczenie i wyszkolenie, dziewięciu naszych strażaków, w tym
trzech przewodników z psami ratowniczymi,
zostało obecnie włączonych do działań ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (USAR Poland).

Jakim miastem jest Jastrzębie-Zdrój pod
względem występujących tu zagrożeń?
Oprócz typowych dla innych regionów Polski
zagrożeń, w naszym mieście mamy wysokie
budynki wielorodzinne, które wymagają
specyficznego podejścia przy podejmowaniu
działań ratowniczo-gaśniczych. Dysponujemy drabiną mechaniczną, która ma 37 metrów wysięgu, ale bywa, że szybkie dotarcie
na miejsce zdarzenia utrudniają nam wąski
przejazd i źle zaparkowane samochody. Charakterystyczne dla naszego miasta są też obniżenia terenu spowodowane szkodami górniczymi, gdzie na skutek intensywnych opadów
deszczu tworzą się zalewiska.
W Jastrzębiu-Zdroju działają też Ochotnicze Straże Pożarne. Jak ocenia Pan ich
znaczenie?
Wszystkie jednostki OSP są ważne i potrzebne. W sytuacji występowania jednocześnie wielu zagrożeń w różnych miejscach,
w tym samym czasie, ich wsparcie jest wręcz
niezbędne. Dzieje się tak np. kiedy usuwamy
skutki wichur czy walczymy z powodzią, ale
też kiedy jesteśmy wzywani do gaszenia pożarów spowodowanych wypalaniem traw.
Wspierają nas również przy dużych akcjach
ratowniczo - gaśniczych.
Jastrząb I kwiecień 2017

AKTUALNOŚCI

otrzymała
SAMOCHODY
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Maciej Gucik
O dwa służbowe samochody wzbogaciła
się jastrzębska Straż Miejska. Będą one
wykorzystywane w realizacji zadań nałożonych na strażników, mających na celu
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.
Nowe pojazdy we flocie Straży Miejskiej
to samochody marki Peugeot Partner,

które kosztowały łącznie 160 tys. zł.
Oprócz nich, funkcjonariusze dysponują
jeszcze czterema starszymi samochodami. Są to: dwa Citroeny c1 i dwa Volkswageny Caddy.
- Samochody umożliwią nam szybsze dotarcie na miejsce interwencji, a tego przede
wszystkim oczekują od nas mieszkańcy –

podkreśla Grzegorz Osóbka, komendant
Straży Miejskiej.
Pojazdy są odpowiednio oznakowane.
Jeden z nich będzie wykorzystywany do
typowej pracy patrolowej, a kolejny przeznaczony jest dla Eko-Patrolu.

Wybierz najpopularniejszego dzielnicowego
Trwa internetowy plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego jastrzębskiej policji. Mundurowi zachęcają mieszkańców
do głosowania oraz wypełnienia krótkiej
ankiety.
- Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, odgrywający bardzo istotną rolę
w dialogu między mieszkańcami a policją.
Zadania, które podejmuje są trudne, bowiem na co dzień styka się z różnymi zjawiskami patologicznymi, takimi jak przemoc
w rodzinie, alkoholizm, bezrobocie, czy
konflikty sąsiedzkie. Rolą dzielnicowego
jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.
To on rozmawia, przestrzega przed zagrożeniami, wysłuchuje problemów i udziela
porad – wyjaśnia mł. asp. Magdalena Szust,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
www.jastrzebie.pl

Celem konkursu jest wskazanie tych dzielnicowych, którzy zdaniem mieszkańców,
najlepiej wywiązują się ze swojej pracy.
- Ponieważ opinia społeczeństwa jest dla nas
niezwykle cenna, oprócz oddania głosu, zachęcajmy również do wypełnienia krótkiej,
anonimowej ankiety, dotyczącej pracy dzielnicowego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy
mogą zawrzeć swoje uwagi i spostrzeżenia,
co pozwoli na usprawnienie tych obszarów,
które ich zdaniem mogłyby funkcjonować
lepiej – dodaje Magdalena Szust.
Konkurs potrwa do 21 kwietnia. Szczegóły
można znaleźć na stronie http://jastrzebie.
slaska.policja.gov.pl.

REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Dworcowa 17
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 476 29 81
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GOSPODARKA

FIRMY INWESTUJĄ
W GOSPODARKĘ ODPADAMI

Opracowanie tekstu: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Kinga Kuś

Na poprzemysłowym obszarze KWK Moszczenica zlokalizowano przedsięwzięcia dotyczące
gospodarki odpadami. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa występuje około 500 m w kierunku południowo-wschodnim przy ul. Chlebowej oraz około 600 m w kierunku wschodnim na osiedlu Chrobrego.
Energo–Eko realizuje przedsięwzięcie pn.
„Adaptacja istniejących obiektów budowlanych KWK Moszczenica na zakład produkcji
nośników energetycznych systemu RAGAILLER przy ul. Energetyków. Zakładana wydajność instalacji wyniesie około 100 tys. Mg/
rok. System RAGAILLER to unieszkodliwianie odpadów poprzez proces suchej destylacji polegający na ogrzaniu ich do temperatury 550 oC bez dostępu powietrza. W wyniku
przemian fizykochemicznych związki organiczne ulegają rozpadowi, a powstały gaz po
odpyleniu daje możliwość ekologicznego odzyskania większości energii zawartej w odpadach. Przed uruchomieniem instalacji inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Śląskiego.
Przy ul. Rozwojowej Spółka DS Project posiada instalację do sortowania odpadów o wydajności do 20 000 Mg/rok oraz instalację do
produkcji paliwa alternatywnego o wydajności do 16 000 Mg/rok.
Przy ul. Rozwojowej zrealizowane zostało
przedsięwzięcie o nazwie „Budowa (montaż)
instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych za pomocą pirolizy niskotempera14

turowej”. Piroliza jest procesem rozkładu termicznego substancji, prowadzonego poprzez
poddawanie ich działaniu temperatury około
380 oC, ale bez kontaktu z tlenem. Ciekłe i gazowe frakcje procesu pirolizy mogą być wykorzystywane do napędzania agregatów prądotwórczych czy produkcji pełnego asortymentu

Instalacje zostały ujęte w projekcie
planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego wraz prognozą
ich oddziaływania na środowisko.
paliw ciekłych. W 2015 r. dokonano przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz spółki Dudek & Kostek,
która zrealizowała zamierzenie inwestycyjne.
Obecnie ubiega się ona o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a od prezydenta
miasta oczekuje na zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk) i pozwolenia na
wytwarzanie odpadów. W postępowaniu jako
organ kontrolny bierze udział Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wszystkie te instalacje zostały ujęte w projekcie planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 wraz
prognozą ich oddziaływania na środowisko.
Eco Green Polska realizuje punkt skupu metali nieżelaznych i innych odpadów przy ul.
Moszczenickiej, położonym na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycja przewiduje budowę hali magazynowej o powierzchni ponad 1000 m2,
kontenerowego obiektu biurowego, wagi samochodowej, placów, dojść, dojazdów oraz
infrastruktury technicznej. Odpady, głównie
metale nieżelazne (aluminium) będą dostarczane do skupu, gdzie będzie prowadzona
wstępna selekcja ze względu na rodzaje i wielkość odpadów złomu. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpadów zostaną one przetransportowane do dalszego przetwarzania
i zagospodarowania. Zakład będzie pracował
wyłącznie w ciągu dnia. Planowana ilość zbieranego złomu to około 55 000 Mg/ rok. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano
na pierwsze półrocze 2017 r.
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EKOLOGIA

ULEGNIJMY MODZIE NA EKOLOGIĘ
Jastrzębie-Zdrój to piękne i zielone miasto. By żyło się nam dobrze, wygodnie i bezpiecznie,
trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. W tym
wydaniu, jak i w kolejnych numerach miesięcznika „Jastrząb” będziemy zachęcać do właściwych zachowań, bo nie trzeba wiele — wystarczy chcieć i wiedzieć, jak to zrobić.

✔ WRZUCAMY

✖ NIE WRZUCAMY

✔ butelki typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych po płynach, szamponach, produktach mlecznych itp.,
✔ kartony po napojach, mleku, tzw.
Tetra-pack, worki foliowe,
✔ reklamówki, plastikowe zakrętki,
kapsle, nakrętki ze słoików,
✔ opakowania aluminiowe, stalowe
po napojach, konserwach, dezodorantach itp.,
✔ czyste wiadra, doniczki, zabawki,
✔ drobny złom żelazny i metale kolorowe (np. gwoździe, śrubki),
✔ czysty styropian opakowaniowy.

✖ opakowań po substancjach niebezpiecznych, olejach silnikowych,
środkach ochrony roślin,
✖ wyrobów plastikowych połączonych z innymi materiałami,
✖ puszek po farbach, lakierach, opakowań po piankach budowlanych,
✖ opakowań po zupkach, przyprawach, sreberek z czekolady i kawy,
wieczka z jogurtów,
✖ opakowań po lekach, pigułkach,
✖ drewna, papieru, szkła,
✖ plastikowych elementów budowlanych, tj. rur, rynien itp.

PLASTIK
METAL

✔ WRZUCAMY

✖ NIE WRZUCAMY

✔ złożone / zgniecione opakowania
papierowe,
✔ tekturę i karton,
✔ gazety, czasopisma, ulotki,
katalogi,
✔ torebki papierowe,
✔ papier pakowy,
✔ zeszyty, książki,
✔ papier do pisania, kartki ksero,
listy itp.

✖ zabrudzonego i tłustego papieru,
✖ papieru z folią,
✖ kalek oraz papieru termicznego,
faksowego i przebitkowego
(np. rachunki, faktury),
✖ artykułów higienicznych,
✖ kartonów po mleku, sokach,
✖ tapet,
✖ worków po cemencie.

PAPIER

✔ WRZUCAMY

✖ NIE WRZUCAMY

✔ szklane butelki po napojach
i żywności, np. po sokach,
po occie,
✔ szklane butelki po napojach
alkoholowych (bez korka, kapsla),
✔ słoiki bez nakrętek,
✔ szklane pojemniki,
✔ opakowania szklane
po kosmetykach.

✖ kapsli, korków i zakrętek,
✖ luster, szkła okiennego, samochodowego, zbrojonego,
✖ szyb z meblościanek,
✖ szkła stołowego, porcelany,
✖ ceramiki,
✖ naczyń żaroodpornych,
✖ szkła okularowego,
✖ ekranów i lamp telewizyjnych,
✖ zużytych żarówek, lamp neonowych i świetlówek.

www.jastrzebie.pl
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KALENDARZ WYDARZEŃ

Zapisz w kalendarzu
07.04, piątek
godz. 15.30 „Liczbowa układanka”
międzyświetlicowy turniej „Rummikuba” (zapisy w świetlicy), świetlica „Promyk”
godz. 18.30 Koncert Jurka Porębskiego z cyklu „Szantowanie z Góralską Chatą”. Organizator: Górniczy
Yacht Club „Szkwał”, bilety w cenie 50
zł do nabycia w Góralskiej Chacie, Dom
Zdrojowy, godz. 18.30

10.04, poniedziałek
godz. 16.00 „W kropki, w ciapki,
malowanki, turlają się pisanki” zajęcia
plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”

11.04, wtorek
godz. 15.30 „Jajka zwykłe i niezwykłe”
zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
godz. 16.00 „Pisanki jak ze snu” zajęcia plastyczne, świetlica „Skarbnik”
godz. 16.30 „Wielkanocne majsterkowanie” zajęcia plastyczne, świetlica
„Nastolatek”

12.04, środa
godz. 16.00 „Łamigłówki dla małej
główki” konkurs dla dzieci, świetlica
„Kanon”
godz. 16.30 „Barankowo, pisankowo... wielkanocne to i owo!”, świetlica
"Iskierka"

13.04, czwartek
godz. 10.30 „W wielkanocnym koszyku” zajęcia plastyczne dla dzieci,
świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Jajko w roli głównej”
malowanie pisanek (Klub 55+), klub
„Metronom”

18.04, wtorek
godz. 11.00 „Tackowe zwierzaki”- zajęcia techniczne, świetlica „Astra”
godz. 11.00 „Kolorowe okno”, świetlica
16

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
w programie „Pod prądem” zabierze publiczność w podróż po polskich absurdach. To
największa dotychczasowa produkcja kabaretu. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w klubie
Kaktus oraz zakładach pracy. Rezerwacja telefoniczna pod numerem 32 4712 353 w godz.
od 12.00 do 18.00.
Data: 14 maja, godz. 17.00 i 20.00
Miejsce: kino Centrum

„Skarbnik”
godz. 11.00 „Paski w roli głównej”,
świetlica „Nastolatek”
godz. 11.00 „Miniodbitki”, świetlica
„Iskierka”

19.04, środa

godz. 16.00 „Proste sposoby na piękne ozdoby” zajęcia dla dzieci, świetlica
„Kanon”
godz. 16.00 „Barwna mozaika”, świetlica „Stryszek”

20.04, czwartek
godz. 15.30 „W świecie akwareli”,
świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Rywalizacja na wesoło”
wieczór gier towarzyskich (Klub 55+),
klub „Metronom”

25.04, wtorek
godz. 15.30 „Na kamieniu”, świetlica
„Astra”
godz. 16.00 „Z dzieciakami jest zabawa – to jest oczywista sprawa!” zajęcia integracyjne dla dzieci, świetlica
„Skarbnik”
godz. 16.30 „Kto rzuci więcej” turniej
gier planszowych, świetlica „Nastolatek”

TERESA WERNER
ponownie zaśpiewa dla jastrzębskiej publiczności. Bilety na koncert w cenie 50 zł można nabyć
w kasie MOK lub poprzez stronę
www.kupbilecik.pl.
Data: 24 kwietnia, godz. 19.00
Miejsce: kino Centrum
Organizator: Estrada Katowicka

Jastrząb I kwiecień 2017

KALENDARZ WYDARZEŃ

26.04, środa
godz. 16.00 „Kolaż z fantazją”, świetlica „Kanon”
godz. 16.00 „Kolorowanki – odstresowanki” zajęcia plastyczne dla dzieci,
świetlica „Stryszek”
godz. 16.30 „Hop sa sa! Szukaj skarbów, gdzie się da!”, świetlica „Iskierka”

27.04, czwartek
godz. 15.30 „Ze sportowym zacięciem” zajęcia sprawnościowe dla dzieci,
świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Rummikub – poznaj zasady i opanuj grę!” rozgrywki dla początkujących (Klub 55+), klub „Metronom”
Galeria Epicentrum
13.04 - 5.05 wystawa fotografii Bartosza Chrysteczki „Eyjafjallajökull”. Wystawa zabiera w podróż do krainy ognia
i lodu, czyli na Islandię. Wernisaż 12.04,
godz. 18.00.

SPEKTAKL MAYDAY 2
kontynuacja „Mayday”, wielobarwnej historii sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie dwa ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić
podwójną grę do momentu, kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie. Fantastyczna gra aktorska oraz doprecyzowana treść bawią przez 120 minut.
Bilety w cenie 80 i 90 zł do nabycia w kasie kina centrum i poprzez stronę www.kupbilecik.pl
Data: 20 maja, godz. 19.00
Miejsce: kino Centrum
Organizator: Agencja Koncertowa TOMMA

Magazyn 22
Do 5.05 można oglądać wystawę Hybrydowe „anatomie” w czasie i przestrzeni – rysunki Wiesławy Ostrowskiej.
Inspiracją dla artystki są przeżycia osobiste, zdarzenia w życiu, wspomnienia,
refleksje, emocje, przeczucia.

11.04, wtorek
godz. 16.30 Imbryk (Wycieczka z Andersenem), ul. Wielkopolska 1a

12.04, środa
07.04, piątek
godz. 10.00 Bohaterowie z naszej
wyobraźni – warsztaty plastyczne dla
uczniów szkół podstawowych, ul. Wielkopolska 1a
godz. 13.00-15.00 Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od 7 roku życia, ul.
Opolska 723
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

08.04, sobota
godz.10.00-14.00 XVI Winyl Giełda,
ul. Opolska 723
www.jastrzebie.pl

godz. 15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, ul. Witczaka 3a
godz. 16.30 Brzydkie kaczątko (warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków), ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Smak czekolady – spotkanie czytelniczek w ramach „Babińca” z
okazji Dnia Czekolady, ul. Opolska 723

13.04, czwartek
godz. 16.00 Pędzelek – warsztaty ilustratorskie dla 5,6 –latków, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.00 Pędzelek – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, ul. Wielkopolska 1a

Galeria Historii Miasta
7.04, godz. 17.00 wernisaż wystawy
„Żeglujemy z pasją. Historia żeglarstwa
w Jastrzębiu-Zdroju”. Na wystawie będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, dokumenty, sprzęt i wyposażenie,
puchary, pamiątki i kroniki.

godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

14.04, piątek
godz. 11.30 Geniusz Leonarda – wykład w 565. rocznicę urodzin Leonarda
da Vinci, ul. Wielkopolska 1a
14-30.04 Wystawa malarstwa Rafała
Hermana
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

18.04, wtorek
godz. 16.30 Historia najmniej prawdopodobna (Wycieczka z Andersenem),
ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.00 - Spinoza – filozof wyklęty
– spotkanie z Martą Tyszko, ul. Wielkopolska 1a
17
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19.04, środa
godz. 15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, ul. Witczaka 3a
godz. 16.30 Dzikie łabędzie (warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków),
ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Odkurzamy klasyków:
Bruno Schulz – literackie prezentacje
przy filiżance kawy, ul. Wielkopolska 1a

20.04, czwartek

XVI WINYL GIEŁDA
to płyty z muzyką polską, zagraniczną, metalową, rockową,
ale też poważną i operową. Dla
miłośników czarnych krążków
impreza jest okazją do rozmów
o muzyce i miejscem, gdzie
można wymienić i zakupić nie
tylko płyty analogowe, ale też
CD czy DVD, a czasem zapomniane kasety.

Data: 8 kwietnia,godz.10.00-14.00
Miejsce: Mediateka,
ul. Opolska 723
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godz. 9.30 Dzień Baśniowy: O rybaku
i złotej rybce, ul. Witczaka 3a
godz. 11.30 Lektura nie bzdura: Mały
książę, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.00 Pędzelek – warsztaty ilustratorskie dla 5,6 –latków, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.00 Pędzelek – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Zakątki świata oczami obieżyświata: Alaska – spotkanie
z Marcinem Madzią w Kawiarence „Pod
Sową”, ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

21.04, piątek
godz. 11.30 Nakręceni na czytanie warsztaty dla młodzieży ul. Wielkopolska 1a
godz.18.00 Otwarcie wystawy malarstwa Rafała Hermana, ul. Wielkopolska
1a
godz.18.30 Koncert: ORGAN SPOT
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

24-28.04
godz. 10.00 i 12.30 Najpiękniejszy
kwiat – warsztaty dla przedszkolaków w ramach Bibliotecznej Akademii
Przedszkolaka, ul. Wielkopolska 1a

25.04, wtorek
godz. 11.00 K jak Konopnicka – warsztaty literacko-plastyczne warsztaty
w ramach cyklu Podróże po literaturze,
ul. Turystyczna 12
godz. 11.30 Jesteśmy stąd: śląskie
zwyczaje i obrzędy – wykład dla młodzieży, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Łabędzie gniazdo (Wycieczka z Andersenem), ul. Wielkopolska 1a

26.04, środa
godz. 11.30 Tajemnice Biblioteki: Biblioteki cyfrowe, co w nich znaleźć? –
warsztaty multimedialne dla młodzieży,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 12.00-16.00 Zagrajmy jazz (Papirus – warsztaty papieroplastyki dla
dzieci w wieku szkolnym), ul. Opolska
723
godz. 15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, ul. Witczaka 3a
godz. 16.30 Mała syrenka (warsztaty
literacko-plastyczne dla 3,4-latków), ul.
Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, ul. Wielkopolska 1a

27.04, czwartek
godz. 16.00 Pędzelek, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.00 Art journaling – kartka z kalendarza (DIY – Zrób to sam –
warsztaty dla dzieci szkolnych), ul. Krakowska 38
godz. 17.00 Pędzelek, ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a

28.04, piątek
godz. 18.00 Warsztaty komputerowe
dla dorosłych, ul. Witczaka 3a
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JAZZtrzębie

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik
Od 21 do 30 kwietnia odbędzie się szereg koncertów i spotkań propagujących muzykę jazzową jako
symbolu integracji artystycznej, wolności i kreatywności. Gwiazdą festiwalu będzie izraelsko-amerykańskie trio Gilada Hekselmana. Gościć będziemy muzyków z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Harmonicznego Chaosu.
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój
oraz mecenasów kultury.
21 kwietnia, godz.18.00 - Otwarcie wystawy malarstwa Rafała
Hermana. Wstęp wolny.
21 kwietnia, godz.18.30 - Organ Spot: Kajetan Galas organy
hammonda B3. Szymon Mika - gitara, Grzegorz Masłowski perkusja (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a).
Wstęp wolny.
23 kwietnia, godz. 17.30 - Wystawa fotografii jazzowej Anety i
Macieja Kaników (Centrum Kultury Pawłowice). Wstęp wolny.
23 kwietnia, godz. 18.00 - Gadt/Chojnacki/Gradziuk Anna
Gadt - śpiew, Zbigniew Chojnacki - akordeon, Krzysztof Gradziuk - pekusja, (Centrum Kultury Pawłowice). Bilet 15 zł.
25 kwietnia, godz. 17.00 - Jacek Niedziela-Meira, wykład „Kobiety Jazzu” (Mediateka ul. Opolska 1). Wstęp wolny.
26 kwietnia, godz. 19.00 - Asia Smajdor (Asia Smajdor - śpiew
Michał Rorat - instrumenty klawiszowe, Michał Kapczuk - kon-

trabas, gitara basowa, Jonasz Stępień - gitara, Tomek Machański
- perkusja, Patryk Zakrzewski - instrumenty perkusyjne, (kino
Centrum).
26 kwietnia, godz. 20.30 - Przemek Strączek International
Group (PL/IT/UK) Przemysław Strączek - gitara, Michał
Wierba - fortepian, Francesco Angiuli - kontrabas, Flavio Li
Vigni – perkusja (kino Centrum). Bilet 20 zł.
27 kwietnia, godz. 19.00 - Gilad Hekselman Trio (IL/USA)
Gilad Hekselman - gitara, Rick Rosato - kontrabas, Jonathan
Pinson - perkusja (kino Centrum). Bilet 30 zł.
28 kwietnia, godz. 18.00 - Patryk Cyran & Filip Kuczak Patryk Cyran - saksofon altowy, Filip Kuczak - gitara (Galeria Jastrzębie). Wstęp wolny.
30 kwietnia, godz. 20.00 - Jazz Jam Session (Restauracja Dąbrówka) Sekcja rytmiczna; Maciej Kitajewski - kontrabas, Piotr
Budniak - perkusja. Wstęp 10 zł.

WYWIAD

Program rozrywkowy
Idol powrócił po latach.
W tegorocznej edycji
zobaczyć mogliśmy
jastrzębiankę, 24-letnią
Vimalę Vaydian.
Na castingu zaśpiewała piosenkę „Valerie”
(Amy Winehouse)
i „Nie ma, nie ma ciebie” (Kayah i Bregovic).
Z muzyką ma do
czynienia od zawsze,
znana jest także
z licznych występów
w naszym mieście,
głównie w Zespole
Szkół nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego.
Rozmawiała: Agata Krypczyk,
fotografia: Idol Polska
Kiedy i jak rozpoczęła się Twoja
muzyczna przygoda?
Przygoda z muzyką? Na prawdę trudno powiedzieć, ponieważ muzyka
zawsze była obecna w moim życiu.
Z uwagi na starsze rodzeństwo i tatę z
Indii w domu słuchałam pełnego wachlarza stylów muzycznych. Od podstawówki śpiewałam też w chórach
szkolnych i kościelnych, ale dopiero
w liceum dzięki ogromnemu wsparciu i inspiracji nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6 odważyłam się stawiać
pierwsze kroki w śpiewaniu solowym.
Co w muzyce inspiruje Cię najbardziej?
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Muzyka jest pięknym połączeniem
matematyki, czyli pewnego porządku
i magii. Dla mnie sam proces tworzenia, śpiewania jest ważny. Jednak
to co mnie w niej inspiruje to przede
wszystkim wolność. Tak, muzyka to
wolność!

krywaniu kolejnego dna w utworach,
które wydawać by się mogło znamy
tak dobrze. Ważnym wydarzeniem
był też dla mnie festiwal muzyki greckiej w Zgorzelcu, ponieważ dzięki
temu doświadczeniu otworzyłam się
bardziej na estradę.

Występujesz w różnych miejscach,
a jastrzębianie znają Cię przede
wszystkim z tych właśnie lokalnych
pokazów talentów. Jakie są Twoje
najlepsze doświadczenia z muzyką?
Do najważniejszych wydarzeń muzycznych zaliczam głównie koncerty
z moim zespołem, ponieważ atmosfera koncertu bardzo często sprzyja od-

Skąd pomysł na Idola?
Od ostatnich 5-6 lat znajomi i przyjaciele namawiali mnie do wzięcia
udziału w podobnych programach.
Przyznam że nie jestem zwolenniczką
takiej ścieżki kariery, ale zmieniłam
nastawienie po półrocznym pobycie
w słonecznej Grecji i postanowiłam
dać sobie szansę. Chciałam spróboJastrząb I kwiecień 2017
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Vimala urodziła się w Jastrzębiu-Zdroju, tu uczęszczała do szkoły
i rozwijała swoją pasję. Obecnie
studiuje i pracuje w Opolu. Śpiewa
dla swojej małej publiki i uczy dzieci
języka angielskiego. Jej występy
można obejrzeć już na oficjalnym
profilu programu Idol na YouTube.

BIANKA w Idolu
wać żeby po prostu wiedzieć jak to jest
mieć to doświadczenie i dzięki temu
w przyszłości nigdy nie żałować, że
nie spróbowałam. Nie miałam oczekiwań i trochę nie przewidziałam, że
faktycznie mogłabym się dostać do
programu, dlatego byłam bardzo zaskoczona pozytywnym werdyktem.
Jak wyglądał casting? Czy dopadał
Cię tak zwany artystyczny stres?
Nie, raczej go nie było. Mam spore
doświadczenie w śpiewaniu na konkursach piosenki, co dobrze mnie
zahartowało jeśli chodzi o stres przed
wystąpieniami. Za drugim razem na
www.jastrzebie.pl

castingu, mimo atmosfery rodem
z korytarza w WORD-zie, dzięki mojej przyjaciółce Agnieszce Król, cały
casting był zabawną przygodą.

ką i próbuję nowych stylów. Obecnie
współpracuję z zespołem L-Quatro,
gdzie gramy mieszankę funku, popu
i rapu.

Jury zażartowało sobie, że możesz
zaśpiewać coś od Video, Ty jednak
wybrałaś bardzo poważny i dojrzały
repertuar. Czy to właśnie taką muzykę chcesz śpiewać?
To zabawne, bo na co dzień jestem
roześmianą postacią, ale kiedy śpiewam najlepiej odnajduję się w mniej
wesołym repertuarze. To nie oznacza
jednak, że chcę się do takiego ograniczać. Wciąż eksperymentuję z muzy-

Czy masz plany na to, co chcesz robić po programie?
Po programie wracam do pracy zawodowej, muzycznej i magisterskiej,
więc na pewno nie będę się nudzić.
Niemniej udział w programie na
pewno zapamiętam jako cenne doświadczenie.
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Upamiętniają historię
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Maciej Gucik
Przy pomniku poległych żołnierzy na Bożej Górze 27 marca odbyła
się uroczystość upamiętniająca 72.
rocznicę wyzwolenia Jastrzębia-Zdroju. Znicze i wiązanki kwiatów pod symboliczną tablicą żołnierzy obrońców września oraz na
mogile poległych żołnierzy złożyli
przedstawiciele związków kombatanckich oraz władz samorządowych. Nie było to jednak jedyne
wydarzenie, które utrwala pamięć
o bolesnych czasach II wojny światowej. 12 stycznia odbył się XXVII
Rajd Szlakami Martyrologii Narodów. Został on zorganizowany dla
uczczenia ofiar „Marszu Śmierci”,
a także pamięci osób zesłanych na
Sybir i w inne miejsca kaźni. Hołd
poległym oddano w Parku Zdrojowym, przy tablicy upamiętniającej
śmierć więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Na trasie rajdu uczniowie jastrzębskich szkół, m.in. Szkoły Podstawowej nr 19 odwiedzili

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru.
Zwiedzili oni Izbę Pamięci, w której
zgromadzone są zdjęcia i pamiątki
podarowane przez jastrzębskich
sybiraków oraz inne materiały dotyczące zesłańców.
10 lutego natomiast minęła kolejna rocznica zsyłki Polaków, któ-

rzy zamieszkiwali wschodnie tereny II Rzeczypospolitej na Syberię.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń,
członkowie zarządu jastrzębskiego
Koła Sybiraków złożyli przy symbolicznej mogile Zesłańców Sybiru na
cmentarzu komunalnym w Ruptawie znicze i kwiaty.

Zarząd MZK w pełnym składzie
Opracowanie tekstu: Katarzyna Wołczańska
Janusz Buda, zastępca prezydenta
Jastrzębia-Zdroju, został przewodniczącym zarządu MZK. Wyboru
dokonano 23 marca na posiedzeniu
Zgromadzenia delegatów MZK.
– Zdaję sobie sprawę w jakim
miejscu jest Związek. Cieszę się, że
mam zaufanie delegatów reprezentujących gminy i nie ukrywam, że
jeśli moje działania zderzą się z murem nie do przebicia – zrezygnuję.
Przed nami trudne wyzwania, które
sukcesywnie postaramy się wykonać
– stwierdził Janusz Buda.
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Przed Zarządem MZK szereg wyzwań i spraw do załatwienia. Niektóre z nich, jak chociażby przyszłość PKM, wymagają natychmiastowych działań. Do tego dochodzi
problem finansowania komunikacji
na terenie gmin, które nie są członkami MZK (chodzi głównie o miasta
Wodzisław i Rybnik), niezadowalający poziom dochodów ze sprzedaży biletów, a także unormowanie
kwestii komunikacji bezpłatnej czy
przejazdów za złotówkę.
28 marca Zarząd spotkał się na

kolejnym posiedzeniu. Tym razem
w pełnym pięcioosobowym składzie. Obrady poświęcono analizie budżetu MZK. Samorządowcy
przyjrzeli się sytuacji finansowej,
przeglądając dane od 2013 roku.
Ostatecznie przyjęto sprawozdanie
finansowe za 2016 r. Członkowie
Zarządu zapoznali się też z możliwościami technicznymi Systemu
elektronicznej obsługi pasażerów
(e-bilet, system GPS, monitoring
w autobusach, tablice informacyjne).
Jastrząb I kwiecień 2017
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HISTORIA SZKOŁY
w Jastrzębiu Górnym do 1922 roku
Tekst: Dariusz Mazur, zdjęcia: Archiwum MOK - Galeria Historii Miasta

W kwietniowym numerze „Nowin Raciborskich” z 1908
r. znalazła się informacja o następującej treści: „W Jastrzębiu spaliła się stara drewniana szkoła prawie doszczętnie. Tylko przytomności umysłu nauczyciela
i kilku gospodarzy należy zawdzięczać, że nie wydarzyło się jakie nieszczęście. Przyczyna ognia nieznana”.
Ta krótka notka stała się przyczynkiem do pochylenia
się nad historią szkoły w Jastrzębiu Górnym i ustalenia
losów zarówno obu budynków szkół jak i pracujących
w nich nauczycieli. W pierwszej kolejności wypadało
zgłębić losy szkolnictwa w okresie pruskim, a więc do
1922 r.
Ze względu na ograniczone miejsce, naszą historię
zacznijmy od nauczyciela Augusta Schultzika, który do
Jastrzębia przybył z Gołkowic w 1842 r. Wspomniana
już wyżej drewniana szkoła była jego miejscem pracy
oraz mieszkaniem. Niestety stan budynku nie był zadowalający (część mieszkalna była w dobrym stanie
w przeciwieństwie do pomieszczenia, w którym znajdowała się izba lekcyjna) i postanowiono wybudować
nowy murowany budynek, co nastąpiło w 1847 r. Następcą Schulzika był Józef Brzezina, a następnie Józef
Glomb, który jako ostatni nauczał w języku polskim
(w 1872 r. wprowadzono przepisy nakazujące nauczania
w języku niemieckim). Po latach okazało się, że budynek szkolny jest za mały i podjęto próby dążące do powstania drugiego budynku. Cel ten osiągnięto w 1885
r., a nowym kierownikiem szkoły został Franz Urbanek,
który pracował w Jastrzębiu do 1901 r., po czym został
przeniesiony do Górnych Rydułtów. Ostatnim kierownikiem pruskiej szkoły był Ludwig Galbas, który tak
jak jego poprzednik kształcił się w Pyskowicach. Nalewww.jastrzebie.pl

ży dodać, iż kierownik szkoły poza nauczaniem pełnił
także funkcję organisty.
Wraz ze wzrostem liczby dzieci nastała potrzeba
wspomożenia kierownika szkoły dodatkowymi nauczycielami. I tak np. w 1900 r. byli to: Karl Bembenek,
Joseph Lattka (późniejszy kierownik szkoły w Godowie) i Max Ulbrich. Z kolei w 1911 r. kierownika Galbasa wspomagali: Margarete Schwarzer, Max Groetschel
i Paul Schlossarczyk. W tym samym roku pojawiła się
wzmianka o budowie nowej szkoły. Zapewne chodzi
o rozbudowę szkoły z 1847 r. znajdującej się w bliskim
sąsiedztwie kościoła. Taki wniosek można wysnuć
z zachowanego zdjęcia przedstawiającego budynek
szkolny w 1904 r.
Przyłączenie części Górnego Śląska (w tym i Jastrzębia) do Polski, przyniosło zmiany na stanowiskach nauczycielskich. W 1925 r. Margarete Schwarzer
wraz z młodszą siostrą Anneliese, która także była nauczycielką w Jastrzębiu, przeniosła się do Miedzianki
na Dolnym Śląsku (niem. Kupferberg). W tym samym
roku Ignatz Spendel znalazł zatrudnienie w Deutsch-Zernitz (Żernica). Z kolei już w marcu 1922 r. nauczyciel Hans Wischkon jako uchodźca trafił do Raciborza,
a stąd do miejscowości Turze (obecnie w gminie Kuźnia Raciborska). Jastrzębie opuścił także Ludwig Galbas, który przeniósł się do Bad Warmbrunn (obecnie
Cieplice Śląskie-Zdrój)
To tylko skrawek wiedzy na temat szkoły w Jastrzębiu Górnym. Wiedza ta jest nieustannie pogłębiana i korygowana, co pozwoli w przyszłości na dokładniejsze poznanie naszej lokalnej historii.
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RZECZNIK RADZI

EWELINA STELMACH
Miejski Rzecznik Konsumentów

Dlaczego ważne jest posiadanie paragonu?

informacje potrzebne nam przy składaniu reklamacji.

Na paragonie znajdują się bardzo
istotne informacje, potrzebne do
tego, aby w przypadku reklamacji
udowodnić sprzedawcy co kupiliśmy,
kiedy zakup został dokonany i za jaką
kwotę zakupiliśmy reklamowany towar.
Dlatego też po dokonanym zakupie
należy zabrać paragon i przechowywać go. Możemy udowodnić dokonanie zakupu w inny sposób, np. za pomocą dowodu płatności kartą czy korespondencji ze sprzedawcą, jednak
to na paragonie zawarte są wszystkie

Czy możemy zwrócić towar, który
nie ma żadnej wady?
Jeżeli zakupu dokonaliśmy w sklepie
stacjonarnym, zależy to od dobrej
woli sprzedawcy. Nie ma przepisu, który zmuszałby sprzedawcę do
przyjmowania zwrotu towaru, a nawet wymieniania towaru na inny w
sytuacji, gdy towar na przykład przestał nam się podobać, bądź po przymierzeniu w domu okazało się, że nie
pasuje.

NR
KRS

NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
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NAZWA

0000001575

JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

0000001767

"BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"

0000002790

TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

0000003024

KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W
JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000003038

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

0000003272

STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z
SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU

0000003483

JASTRZĘBSKA UROLOGIA

0000012970

HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA
DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W
JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000114401

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ-SZKÓŁKA
PIŁKARSKA "MOSIR" JASTRZĘBIE

0000148945

"POMOCNA DŁOŃ"

0000291970

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I
MAŁYCH "CZTERY ŁAPY"

0000293995

"FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM"

0000330629

PRO FUTURO

0000364436

"FUNDACJA OGNIWO"

0000603853

LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA

0000190280

OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu
„informacje uzupełniające" Śląskie - „Wigor" (dla Klubu
Olimpiad Specjalnych „Wigor" Jastrzębie-Zdrój), lub
Śląskie - „Iniemamocni„ (dla Klubu Olimpiad Specjalnych
„Iniemamocni „ Jastrzębie-Zdrój)

0000225587

POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu
„informacje uzupełniające" dla Oddziału Rejonowego w
Jastrzębiu-Zdroju

0000012847

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" cel
szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

0000273051

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW
ŚLĄSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla
Hufca w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrząb I kwiecień 2017
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Pokonały chorobę
i pomagają innym
Są zadbane, uśmiechnięte, pełne energii i chęci
do życia. Patrząc na nie
aż trudno uwierzyć, że
zmagały się z chorobą
nowotworową. 28 lutego
w Jastrzębskim Centrum
Organizacji Pozarządowych kobiety ze Stowarzyszenia Jastrzębskich
Amazonek „Amazonki”
zorganizowały dzień

otwarty.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski
Klub Amazonek, zrzeszający panie po zabiegu mastektomii, powstał w 1995 roku z
inicjatywy chirurga Janusza Jastrzębskiego i Wandy Miłoś. Szybko okazało się, że
taka organizacja jest wręcz niezbędna. To
tutaj kobiety, które walczą z rakiem piersi, mogą liczyć na duchowe wsparcie, pomoc psychologa i rehabilitanta.
- Rak piersi to choroba, której nie zawsze
udaje się zapobiec, ale można z nią wygrać
i my jesteśmy tego najlepszym przykładem
– podkreślają Amazonki. Wiedzą o czym
mówią, bo same są po zabiegu. Z własnego doświadczenia mogą powiedzieć, że
największe wsparcie w walce z nowotworem może dać druga osoba, która te trudne doświadczenia ma już za sobą. Dlatego
też w jastrzębskim stowarzyszeniu działa
sekcja ochotniczek, a więc specjalnych
wolontariuszek, które odwiedzają pacjentki jeszcze w szpitalu.
- Nikt tak dobrze nie zrozumie Amazonki jak druga Amazonka. Kiedy jest się
wśród koleżanek tak samo doświadczonych przez los, a jednocześnie zadbanych,
uśmiechniętych i tryskających optymizmem, to w chwilach zwątpienia natych-

www.jastrzebie.pl

miast wraca wiara w to, że warto walczyć
o życie, które po chorobie nabiera innej
wartości i lepiej smakuje - zaznacza Teresa
Bac, członkini Stowarzyszenia.
Chirurg czy onkolog służą fachową
poradą, ale to ochotniczki udzielają emocjonalnego wsparcia, doradzają jak się
ubrać, jaką nosić bieliznę, gdzie kupić
protezy i sprzęt ortopedyczny. - Łatwiej
uwierzyć wolontariuszce, bo przecież ona
też zmagała się z rakiem, a jej obecność
przy łóżku pacjentki jest najlepszym dowodem na to, że z chorobą można wygrać
– mówią zgodnie panie.
W Stowarzyszeniu można też skorzy-

stać z pomocy psychologa, a w odzyskaniu sprawności fizycznej jastrzębskim
Amazonkom pomaga wykwalifikowany
rehabilitant.
- Bardzo ważna jest dla nas integracja,
dlatego organizujemy rozmaite wycieczki
i wyjazdy, na przykład do teatru czy operetki. Zapraszamy wszystkich, którzy mają
potrzebę kontaktu z osobami po doświadczeniach onkologicznych do przyjścia na
rozmowę z Amazonkami i włączenia się w
jego działania – zachęca Teresa Bac.

SPOTKANIA KLUBU
Klub Amazonek mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Wrzosowej 12A. To tutaj Amazonki spotykają się w poniedziałki i wtorki w godz. od 16.00 do 18.00 oraz w piątki w godz.
od 15.00 do 18.00. W środowe popołudnia panie mają gimnastykę w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Raz w tygodniu, w
ramach rezerwacji, Amazonki mają również możliwość skorzystania z basenu „Laguna”. Z kolei raz w miesiącu, w trzeci wtorek
o godz.16.00, odbywają się ogólne spotkania w kinie Centrum.
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SENIORZY

Polski Związek Emerytów
przypomina

SENIORZY ZAPRA SZAJĄ
Stowarzyszenie
Aktywny Senior
zaprasza wszystkich, nie tylko
członków stowarzyszenia, do
udziału w wycieczkach. Odbędą się
one w następujących terminach:
- 7 maja - Częstochowa i Gidle
(uroczystość Kąpiółki, sanktuarium
ojca Pio). Cena z obiadem 100 zł.
Wyjazd o godz. 7.00.
- 13 maja – ogród różanecznika
w Kochanowicach koło Lublińca.
Cena z obiadem 80 zł. Wyjazd o
godz. 9.00.
- 21 maja – Leśniów i Częstochowa.
Cena z obiadem 90 zł. Wyjazd o
godz. 8.00.
- Dzień Dziecka w Krakowie. Cena
z obiadem i przejazdem meleksem
90 zł.
- 8 – 10 czerwca – Licheń, po
drodze zwiedzanie sanktuariów
w Leśniowie, Gidlach, Złoczewie.
Cena bez posiłków 160 zł. Wyjazd o
godz. 7.00.
- 22 czerwca – Kraków – Lajkonik,
zwiedzanie miasta meleksem. Cena
z obiadem 100 zł. Wyjazd o godz.
8.00.
- 22 lipca – Wrocław – zwiedzanie
Panoramy Racławickiej,
Afrykarium, przejazd meleksem.
Cena 100 zł. Wyjazd o godz. 7.30.
- 27 – 30 lipca – Kałków-Godów,
Sandomierz, Kazimierz Dolny.
Cena około 630 zł. Wyjazd o godz.
8.00.
- 5 sierpnia - Wrocław –
zwiedzanie Panoramy Racławickiej,
Afrykarium, przejazd meleksem.
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Cena 100 zł. Wyjazd o godz. 7.30.
- 17 – 20 sierpnia – Poznań, Kórnik,
Gniezno, Ostrów Legnicki. Cena
około 630 zł. Wyjazd o godz. 6.00.
- 21 - 24 września - Zakopane,
Ludźmierz, Wadowice. Cena około
600 zł.
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:
- 27 kwietnia – Zabytkowa Kopalnia
Węgla Kamiennego Guido w
Zabrzu, Zespół pałacowo-parkowy
Pławniowice.
- 25 – 26 maja – Ojców, Pieskowa
Skała, Pustynia Błędowska.
- 27 maja – zabawa z okazji Dnia
Matki w Hawanie.
- 12 – 24 czerwca – wczasy w
Ustce. Cena 1490 zł.
- 18 – 30 czerwca – wczasy w
Darłówku. Cena 1440 zł.
- 25 – 26 czerwca – Góry Stołowe,
zamek Książ.
- 7 – 19 września – wczasy w
Mrzeżynie. Cena 1470 zł.
- 16 – 29 września – wczasy w
Sarbinowie. Cena 1695 zł.
Biuro czynne jest w poniedziałki i
czwartki w godz. od 9.00 do 11.00,
tel. 32 471 2234.

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:
- 17 maja – Ziemia Głubczycka.
Cena 45 zł.
- 12 lipca – Mała Fatra Krywańska,
Słowacja. Cena 90 zł.
- 9 sierpnia – Kotlina Żywiecka.
Cena 50 zł.
- 4 - 14 września – wczasy w
Brennej. Cena 850 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:
- 6 i 20 kwietnia w godz. 15.00 –
17.00,
- 11 i 25 maja w godz. 15.00 – 17.00,
- 8 i 22 czerwca w godz. 15.00 –
17.00,
- 13 i 27 lipca w godz. 15.00 – 17.00,
- 10 i 24 sierpnia w godz. 15.00 –
17.00,
- 14 i 28 września w godz. 15.00 –
17.00,
- 12 i 26 października w godz. 15.00
– 17.00,
- 9 i 23 listopada w godz. 15.00 –
17.00,
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00 –
17.00.
Spotkania diabetyków odbywają
się w Centrum Organizacji
Pozarządowych przy
ul. Wrzosowej 12A.
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Świętowali

piękne jubileusze
Tekst: Maciej Gucik, zdjęcia: Piotr Kędzierski

Kolejne pary małżeńskie z Jastrzębia-Zdroju zostały uhonorowane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. 28 lutego w Domu Zdrojowym świętowano złote, szmaragdowe,
diamentowe i żelazne gody.
- W Jastrzębiu-Zdroju mamy coraz więcej
seniorów, ale też wiele par, które przeżyły
wspólnie kilkadziesiąt lat. Złote Gody to
piękny jubileusz i dobra okazja, by pokazywać młodszym pokoleniom jak przeżyć
w zgodzie 50, czy nawet ponad 60 lat – to
ważne w dzisiejszych czasach. Prócz tego
trzeba także pamiętać o tych osobach
i przebywać z nimi, czerpiąc z ich bogatych, życiowych doświadczeń – powiedziała prezydent miasta, Anna Hetman.
Dla dostojnych jubilatów raz jeszcze zabrzmiał Marsz Mendelssohna. Przy takiej
okazji nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu i symbolicznego toastu
wzniesionego lampką szampana. Przy
wspólnym stole uczestnicy uroczystości
dzielili się wspomnieniami, a także receptami na udane pożycie małżeńskie.
Pani Antonina wraz z Panem Józefem
zostali podczas uroczystości uhonorowani za 60. letni staż małżeński. Pytani
o przepis na wspólne przeżycie tylu lat,
odpowiadają, że najważniejsza jest zgo-
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da. – Według nas trzeba umieć rozumieć
się przez całe życie, wspierać, potrafić wybaczać i dać swobodę partnerowi. Dlatego
u nas nie było kłótni, bo potrafiliśmy iść
na kompromis i tłumaczyć oraz rozmawiać o tym co jest dobre, a co złe, ale także
wyciągać z tego wnioski – mówili jubilaci.
35 jastrzębskich par obchodzi w tym roku
50. rocznicę zawarcia związku małżeń-

skiego, 11 może pochwalić się 55. letnim
stażem, cztery są już ze sobą 60 lat, ale
w tym zacnym gronie jest też para, która
przysięgę małżeńską złożyła sobie 65 lat
temu.
Akcentem muzycznym podczas uroczystości był występ zespołu Druga Młodość.

SPORT

Muzyczna podróż

WIOLINEK
Tekst: Karolina Konieczna, Kinga Kuś, fotografia: Piotr Kędzierski
„Całe życie z Wiolinkami” - to tytuł wystawy pokazującej ponad 40. letnią podróż, jaką przebyła Henryka Moroń oraz
uczestnicy, aby dotrzeć do dzisiejszej formacji Wiolinek. Spotkanie z zespołem,
które miało miejsce 24 marca w galerii
Epicentrum przy Miejskim Ośrodku Kul-

tury, było okazją do wspomnień, zaprezentowania dorobku i osiągnięć grupy,
jak też planów na przyszłość. Zespół od
lat triumfuje w festiwalach i konkursach
wokalnych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. - Myślę, że warto było przyjść

i posłuchać dziecięcego śpiewu oraz pooglądać trofea przywiezione z różnych
konkursów krajowych i zagranicznych.
Serdecznie dziękuję pracownikom MOK-u za wielki wkład pracy przy organizacji
wystawy – podkreśliła Henryka Moroń.

Szkoły współpracują
Tekst i fotografia: Szkoła Podstawowa nr 6
„Edukacja bez granic - vzdeláni bez hranic aktywizacja społeczności szkolnych
na pograniczu polsko-czeskim” to tytuł
projektu, który realizują Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka oraz Szkoła
Podstawowa i Przedszkole Cihelní 1666
w Karvinie. Jest on współfinansowany
przez Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska 20142020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. W
ramach współpracy odbyły się spotkania
zarówno w SP 6, jak i w szkole w Karvinie. Wychowawcy i uczniowie uczestni-
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czyli w lekcjach i zajęciach sportowych,
podczas których poznali nowe ćwiczenia,
a także oswoili się ze zwyczajami panującymi po obu stronach granicy. Rambit,
czyli dzień na sportowo, był okazją do
wspólnej zabawy i rywalizacji oraz gry
w piłkę siatkową. Oprócz tego, grupa 40
polskich i czeskich uczniów oraz 6 opiekunów przebywała na obozie narciarsko-snowboardowym w Ružomberok.
W kolejnych działaniach projektowych
uczestnicy poznają Jastrzębie-Zdrój oraz
Karvinę, a także wezmą udział w obozie
krajoznawczo-sportowym.
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URODZINY RAMBITU DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
Tekst: Maciej Gucik, fotografie: Piotr Kędzierski

Po raz pierwszy odbył się 20 lat temu i od
dwóch dekad cieszy się niezmienną popularnością. Mowa o Rambicie „Ole, ole
przedszkole!”, czyli sportowych zmaganiach przedszkolaków z naszego miasta.
Jubileuszowe zawody dla najmłodszych
jastrzębian trwały przez cały marzec.
Dzieci bawiły się na sportowo w czterech turach eliminacyjnych, w których
udział wzięło 150 przedszkolaków z 15
placówek. Rozgrywki eliminacyjne wyłoniły uczestników, którzy 29 marca wzię-

DZIEWCZĘTA DAŁY
PRZYKŁAD
Tekst: Maciej Gucik
Udzielenie pierwszej pomocy wiąże
się z podejmowaniem szybkich decyzji, ale często także z obawami, czy aby
na pewno jesteśmy w stanie pomóc poszkodowanym. Trzy uczennice III klasy
jastrzębskiego gimnazjum nr 8 pokazały
jednak, jak zareagować w takiej sytuacji.
16 marca, na jednym z przystanków w
centrum Jastrzębia-Zdroju, Natalia Mikulak, Beata Krakowska oraz Weronika Jarzyna bez chwili wahania udzieliły
pierwszej pomocy osobie chorej na padaczkę. Postawa dziewcząt jest godna do
naśladowania, a osobne gratulacje należą
się także Natalii, która przewróciła poszkodowaną na bok informując jednocześnie pogotowie ratunkowe o zaistniałej sytuacji.
www.jastrzebie.pl

li udział w wielkim finale w hali przy al.
Jana Pawła II.
W tym roku w finale jubileuszowego
Rambitu dla przedszkolaków o wygraną
walczyli młodzi reprezentanci przedszkoli nr: 8, 6, 20 i 17. Z najwyższą zdobyczą punktową zawody zakończyli młodzi
sportowcy z przedszkola nr 17, a nagrody
i pamiątkowe medale trafiły do wszystkich zespołów. – Organizowany od 20 lat
Rambit na stałe wpisał się już w kalendarz
naszych corocznych imprez. Uśmiech na

twarzach młodych uczestników oraz emocje, które towarzyszą także licznie zgromadzonym kibicom dają nam mnóstwo energii – mówi Agnieszka Badach z jastrzębskiego MOSiR-u.
W zmaganiach jastrzębskich przedszkolaków na hali widowiskowo-sportowej
najważniejsza jednak nie była rywalizacja, ale możliwość aktywnego spędzenia
czasu, radość i dobra zabawa.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
08.04, SOBOTA
GODZ.9.00 XI RAJD ROWEROWY „ PIERWSZY DZWONEK”
GODZ.15.00 MIEJSKA LIGA SIATKÓWKI AMATORÓW,
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
15.04, SOBOTA
GODZ. 13.00 GKS 1962 JASTRZĘBIE – PIAST ŻMIGRÓD,
STADION MIEJSKI
22.04, SOBOTA
GODZ.15.00 MIEJSKA LIGA SIATKÓWKI AMATORÓW, FINAŁ
ZSMS, UL. PIASTÓW 15
29.04, SOBOTA
GODZ. 17.00 GKS 1962 JASTRZĘBIE – RUCH ZDZIESZOWICE,
STADION MIEJSKI

INFORMACJE O OGÓLNODOSTĘPNYCH ŚLIZGAWKACH ORAZ
ZAJĘCIACH FITNESS I WIELU INNYCH SPORTOWYCH
WYDARZENIACH MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:
WWW.MOSIR.JASTRZEBIE.PL
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
W KALENDARZU
Z AW O D Ó W M T B
Po raz pierwszy nasze miasto będzie gospodarzem zawodów z cyklu Bike Atelier
MTB Maraton. W ramach trzeciej edycji
tych rowerowych zmagań Jastrzębie-Zdrój
zadebiutuje 30 lipca.

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Katarzyna Bańka
Coroczne rajdy w Beskid Śląski od
kilku lat przyciągają setki amatorów
dwóch kółek, więc wyścig tego typu
to duża gratka dla fanów terenowej
jazdy na rowerach MTB.
Pobliskie tereny dla pasjonatów
jazdy na rowerze są często bardzo
wymagające, malownicze i urozmaicone pod kątem rzeźby terenu.
Elementy te będą miały duży wpływ
na wytyczenie ciekawej i w wielu
miejscach technicznej trasy dla zawodników. Miasteczko wyścigowe
powstanie natomiast na stadionie
miejskim, skąd uczestnicy wyruszą na start. - Gdy rozpoczęliśmy
organizację cyklu, przeprowadziliśmy cztery imprezy – w tym sezonie będzie ich aż osiem. Zawodnicy
coraz chętniej do nas przyjeżdżają,

a my chcemy dotrzeć do jak największego grona miłośników rowerowej rywalizacji i aktywnego trybu
życia. Uczestnicy podkreślają, że w
województwie śląskim brakowało
serii wyścigów MTB z prawdziwego
zdarzenia. Cieszymy się, że udało się
wypełnić tę niszę – mówi Anna Bara,
organizator zawodów. – Jesteśmy
przekonani, że Jastrzębie-Zdrój to
świetne miejsce na kolarskie zmagania, a impreza będzie miło wspominana przez startujących – dodaje
Dariusz Leśniewski z Bike Atelier.
Lipcowy wyścig będzie piątym
w całym cyklu. Ściganie zostanie
zainaugurowane 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, później zawodnicy staną do rywalizacji w Rybniku
i Gliwicach. W roli debiutanta obok

Jastrzębia wystąpi także Olkusz,
a trasy biegnąć będą jeszcze m.in.
przez Psary czy Żarki. Cykl zostanie podsumowany 30 września
zawodami w Ustroniu. Zapisy ruszyły już za pośrednictwem strony bikeateliermaraton.pl – tam też
znajdują się szczegóły dotyczące
poszczególnych imprez. Podobnie
jak w poprzednich latach do wyboru są dwie trasy – dłuższa PRO
i krótsza HOBBY. W przypadku tej
drugiej przewidziano rywalizację rodzinną dla zawodników do
16 lat w towarzystwie opiekunów.
Także najmłodsi adepci rowerowej jazdy będą mogli spróbować
swoich sił, rywalizując na krótkich
dystansach w pobliżu miasteczka
wyścigowego.

NOC NA PŁYWALNI
Tekst: Maciej Gucik
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Po raz pierwszy w naszym mieście od-

wśród mężczyzn Paweł Bańczyk, który

Uczestnicy tegorocznej, czwartej edy-

była się Otyliada. To nocny maraton

przepłynął prawie 21 km oraz wśród ko-

cji Otyliady już przed rozpoczęciem

pływacki, nad którym patronat objęła

biet Paulina Pabiańska, która osiągnęła

zmagań pobili rekordy, bowiem ilość

Otylia Jędrzejczak.

niemal 10,5 km. I Ogólnopolski Nocny

pływalni uczestniczących w maratonie

Łącznie dziesięć godzin w wodzie, 57

Maraton Pływacki odbył się w nocy z 1

była najwyższa i w tym roku amatorzy

uczestników i ponad 229 przepłynię-

na 2 marca 2014 r. Wzięły w nim udział

pływania rywalizowali aż na 46 base-

tych kilometrów. Pływacy z Jastrzębia-

1722 osoby, które pływały na 32 pły-

nach w całym kraju.

-Zdroju rywalizowali na krytej pływalni

walniach i przepłynęły w sumie ponad

w ZS 6, a najlepsze wyniki osiągnęli:

6 tysięcy kilometrów.
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KONIEC SEZONU HOKEJOWEGO
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski
Hokeiści JKH GKS Jastrzębie zakończyli tegoroczne rozgrywki Polskiej
Hokej Ligi na fazie ćwierćfinałowej.
Zacięte mecze podopiecznych Roberta Kalabera z drużyną Podhala
Nowy Targ dały wiele emocji kibicom jastrzębskiego klubu. Z rywalizacji w 1/4 finału zwycięsko wyszli gracze popularnych „Szarotek”,
którzy wynikiem 4:1 zapewnili sobie
awans do półfinału. Postawa młodego zespołu z Jastrzębia-Zdroju zasługuje jednak na pochwałę,
bo zarówno mecze w ramach fazy
zasadniczej sezonu, jak i rywalizacji z nowotarżanami były niezwykle wyrównane i emocjonujące. JKH GKS Jastrzębie zakończył

więc sezon 2016/2017 na szóstym
miejscu, jednak dla sympatyków
hokeja czekało jeszcze jedno ważne wydarzenie. Od 21 do 26 marca jastrzębskie lodowisko gościło
młodych hokeistów, którzy rywalizowali w ramach Mistrzostw Polski
juniorów. Pewne udziału w turnieju finałowym było pierwsze sześć
drużyn z tabeli Centralnej Ligi Juniorów. W tym gronie znaleźli się
gracze JKH GKS Jastrzębie, którzy
z 67 punktami na koncie zajęli trzecie miejsce. W fazie grupowej rozgrywek na Jastorze, hokeiści JKH
odnotowali komplet zwycięstw.
Najpierw w pokonanym polu zostawili ekipę UKH Unii Oświęcim,

a następnie Podhala Nowy Targ
i PKH 2014 Gdańsk. W półfinale mistrzostw jastrzębianie rywalizowali
z drużyną Naprzodu Janów, a o zwycięstwie zadecydowała dogrywka,
bowiem po regulaminowym czasie
na tablicy widniał wynik remisowy (1:1). W dogrywce decydującego
gola zdobyła drużyna Naprzodu zamykając tym samym gospodarzom
drogę do walki o najcenniejsze trofeum. W meczu o brązowy medal
to znów hokeiści JKH byli górą i po
zaciętym meczu wygrali z zawodnikami Polonii Bytom 7:4. Mistrzem
Polski juniorów została ekipa PKH
2014 Gdańsk, która pewnie pokonała Naprzód Janów 7:0.

Zmarł Andrzej Biegalski
14 marca, w wieku 64 lat zmarł Andrzej
Biegalski. Słynny pięściarz i olimpijczyk
od wielu lat związany był z miastem
Jastrzębie-Zdrój.
Andrzej Biegalski urodził się 5 marca
1953 roku w Gierczynie. Reprezentował
barwy klubów z Radlina, Pszowa oraz
Legii Warszawa. W 1975 roku podczas
mistrzostw Europy w boksie, które odbyły się w Katowicach, Andrzej Biegal-

ski w wadze ciężkiej wywalczył złoty
medal pokonując sensacyjnie faworyta zawodów reprezentującego ZSRR,
Wiktora Uljanicza.
Biegalski był także olimpijczykiem
z Montrealu, natomiast w latach 19771983 reprezentował barwy GKS-u Jastrzębie. W jastrzębskim klubie zdobywał indywidualne oraz drużynowe
tytuły mistrzostw kraju.
tekst: Maciej Gucik, fot.: Mariusz Gołąbek
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