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Święta Wielkiej Nocy
zawsze niosą nadzieję.
W tym szczególnym czasie życzę
Wam, drodzy jastrzębianie, przede
wszystkim optymizmu
i wiary, a także radości
z czasu spędzonego wśród
bliskich oraz wszelkiej
pomyślności
Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy
życzę Wam wiary, nadziei
i miłości. Niech ten czas
spędzony w gronie rodzinnym
doda Wam siły i otuchy

MAMY RONDO
POROZUMIENIA
JASTRZĘBSKIEGO
Na mapie Jastrzębia-Zdroju
pojawiła się nowa nazwa – Rondo
Porozumienia Jastrzębskiego.
Uchwałą Rady Miasta zmieniono nazwę ronda łączącego ulice
Arki Bożka, Porozumienia Jastrzębskiego, Sybiraków i aleję Józefa Piłsudskiego. Nie będzie to już „Rondo Centralne”, a „Rondo
Porozumienia Jastrzębskiego”. – Propozycja zmiany nazwy ronda
[...] ma na celu ukształtowanie jednolitego i konsekwentnego układu
nazewnictwa ulic i rond na szlaku głównego ciągu komunikacyjnego
miasta (aleja Józefa Piłsudskiego – aleja Jana Pawła II – ul. Armii
Krajowej) – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Nowa nazwa ronda w oczywisty sposób ma na celu uhonorowanie pamięci górników, którzy podczas strajków 1980 roku
wywalczyli podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego – jednego
z najważniejszych porozumień sierpniowych. To im zawdzięczamy wolne soboty i niedziele, zniesienie czterobrygadowego
systemu pracy w niektórych kopalniach czy zaliczenie pylicy
do chorób zawodowych. Rondo Porozumienia Jastrzębskiego
wpisuje się w „wolnościową” historię naszego miasta, regionu
i kraju. Temu nurtowi odpowiada już rondo im. gen Władysława
Sikorskiego i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Łukasz Parylak

Piotr Szereda
Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
wraz z radnymi
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Jak w całym kraju, tak
i w Jastrzębiu-Zdroju pojawiły
się kolejki do punktów
paszportowych.

WCIĄŻ ROŚNIE
ZAINTERESOWANIE
WYROBIENIEM
PASZPORTU
Terenowy punkt paszportowy w Jastrzębiu-Zdroju obsługiwany
jest nie przez miasto, lecz przez wojewodę. Prezydent Miasta,
Anna Hetman, wystosowała pismo, w którym poprosiła o przekierowanie do naszego miasta dodatkowych pracowników. Niestety, zdaniem wojewody, nie jest to możliwe.
– Wszystkie jednostki paszportowe pracują w maksymalnej obsadzie, liczba stanowisk obsługi jest zależna od możliwości lokalowych, sprzętowych i kadrowych. [....] Nasi pracownicy dokładają
pełnych starań, aby zapewnić w miarę możliwości sprawną i szybką
obsługę. Podejmujemy także dodatkowe działania, mające ułatwić
załatwienie spraw paszportowych, takie jak wydłużenie czasu pracy [...]. Z uwagi na wspomniane ograniczenia i maksymalne zaangażowanie pracowników organu paszportowego, nie jest możliwe
zwiększenie obsady w Punkcie Paszportowym w Jastrzębiu-Zdroju
– czytamy w odpowiedzi.

ZEBRALIŚMY
155 858,11 ZŁOTYCH
DLA WOŚP!
Wielkie liczenie zakończone. Nasz sztab ostatecznie rozliczył
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy
prawie 156 tysięcy złotych. Na podaną kwotę składają się datki
z puszek i licytacji, które odbywały się na Allegro. Do wylicytowania były między innymi charytatywny kalendarz ze zdjęciami
jastrzębskich sportowców, rower czy upieczone specjalne w tym
celu torty.
– Brawo Jastrzębie! Możemy być z siebie dumni! Pomimo trudnego roku i niesprzyjającej pogody, daliście radę! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, sponsorom oraz wszystkim
mieszkańcom – podsumował szef sztabu, Jarosław Potępa.
Podczas tegorocznego finału na ulicach Jastrzębia-Zdroju kwestowało około 200 wolontariuszy. Najmłodszy miał kilka miesięcy, a najstarszy 65 lat. Dodatkowo w pracę zaangażowanych
było około 35 członków sztabu.
Hasłem 30. finału było „Przejrzyj na oczy”. Fundusze zebrane
przez WOŚP zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do ratowania wzroku maluchów. W planach jest też utworzenie pierwszego w Polsce centrum symulacji, w którym lekarze będą mogli
doskonalić swoje umiejętności.

Aby usprawnić wydawanie paszportów, zmieniliśmy system
rezerwacji wizyt. Rozgraniczone zostały spotkania związane
ze składaniem wniosków i odbiorem dokumentów. Pozwoli to
zoptymalizować obsługę.
Według pracowników biura paszportowego zwiększone zainteresowanie wynika po części z sytuacji w Ukrainie. Wojna za
naszą wschodnią granicą spowodowała, że wiele osób wyrabia
paszporty, by zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa w obliczu wojny. W tej grupie dużą część zajmują osoby po 60-tym
roku życia, które do tej pory nie korzystały z paszportów. Drugim
powodem zwiększonego zainteresowania paszportami jest zbliżający się sezon wakacyjny.
Przydatne informacje na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego www. katowice.uw.gov.pl.
tekst: Barbara Englender

JAK WYROBIĆ PESEL DLA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY?
Cudzoziemcy w Polsce mogą zameldować swój pobyt – wtedy automatycznie otrzymują numer PESEL. Uchodźcy z Ukrainy mogą
skorzystać z przyspieszonej procedury. PESEL pozwala w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd i miasto. Daje też
możliwość podjęcia pracy i bezpłatnej edukacji.
Aby otrzymać numer PESEL należy:
• wykonać zdjęcie biometryczne,
• złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, pokój 153B.
Fotografie do dokumentów można wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania pobranego z pokoju 158B w Urzędzie Miasta.
Ze względu na duże zainteresowanie najlepiej umówić wizytę telefonicznie pod numerem 324785243, 324785257, 324785289.
Dokument wydawany jest na miejscu.

tekst i fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk
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W Hrebennem przekazaliśmy pomoc
naszemu miastu partnerskiemu.

POMOC HUMANITARNA
Z JASTRZĘBIA DOTARŁA
DO BORSZCZOWA

Śpiwory, rękawiczki, latarki, baterie, środki higieny osobistej
i chemia, a przede wszystkim wóz pożarniczy i agregat prądotwórczy. Na granicę polsko-ukraińską, a później do Borszczowa,
dotarły dwa transporty z pomocą humanitarną dla naszego miasta partnerskiego.
– Propozycję pomocy wysłaliśmy do przyjaciół z Ukrainy jeszcze
przed wybuchem wojny. Po agresji wojsk rosyjskich otrzymaliśmy
odpowiedź z listą najpilniejszych potrzeb. Natychmiast rozpoczęliśmy
organizowanie pomocy humanitarnej. Jesteśmy w stałym kontakcie
z władzami Borszczowa. Nasi mieszkańcy ochoczo włączyli się do
zbiórki darów, dostarczyli nie tylko niezbędne śpiwory, ale wiele innych darów, które przekazaliśmy zaprzyjaźnionemu miastu – mówi
prezydent Anna Hetman.
Podczas nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie zdecydowali o natychmiastowym udzieleniu pomocy i przekazaniu na nią
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80 tysięcy złotych. Na początku najważniejszy był agregat prądotwórczy do zasilania sieci wodociągowej do przepompowywania
wody pitnej oraz śpiwory. Dzięki darom jastrzębian, poza agregatem, wsparliśmy też idących na front mężczyzn z Borszczowa
przekazując im zebrane przez jastrzębian dary: śpiwory, rękawiczki, baterie, latarki czy środki higieniczne.
Pierwsza partia pomocy dotarła na granicę w piątek 4 marca.
W Hrebennem przedstawicielom jastrzębskiego sztabu kryzysowego udało się przekazać sprzęt. W pomoc przy przeładunku
zaangażowała się nawet lokalna firma transportowo-spedycyjna.
Dwa tygodnie później, dzięki strażakom z OSP Zdrój, przekazaliśmy do Borszczowa wóz pożarniczy Volkswagen Transporter T-4,
a wraz z nim zebrane przez mieszkańców środki medyczne, latarki, baterie, a także odzież i obuwie.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, Barbara Englender

„POTRZEBA IM WIARY, ŻE BĘDZIE DOBRZE”
Często wyjeżdżając, nie są w stanie zabrać nawet najpotrzebniejszych rzeczy. W podróży spędzają kilka dni, stojąc w kolejkach do przejść granicznych. Ponad 2 miliony mieszkańców
ogarniętej wojną Ukrainy przyjechało do Polski, z czego około
tysiąc osób – do Jastrzębia-Zdroju. Tu mogą liczyć na pomoc
Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, harcerzy i pozostałych mieszkańców – którzy jak nigdy dotąd zjednoczyli się, by pomagać.

rają się podejść indywidualnie, a bariera językowa nie stanowi dla
nich przeszkody: – Potrafimy się porozumieć. Czasem trochę na migi,
czasem korzystając z języka rosyjskiego, którego część z nas uczyła się
w szkole. Jeśli mamy konkretny problem, pomagamy sobie internetem.
Łatwiej jest, gdy przybysze mają ze sobą europejskie paszporty – wtedy
wszystko jest przetłumaczone na język angielski. Kiedy mają dokumenty wystawione cyrylicą, musimy się trochę pogimnastykować – tłumaczy Marta Aleksandrowicz z jastrzębskiego OPS.

– Dziewczyny czasem przyjeżdżają z terenu i płaczą. Uchodźcy opowiadają nam o tym, jak byli pod ostrzałem, jak mieli kilka minut, żeby się
spakować i wyjść z własnych domów. Czasem wysłuchujemy historii
naprawdę trudnych. Ci ludzie zostawili tam mężów, braci, ojców, którzy
dalej walczą... Desperacko poszukują z nimi kontaktu – opowiada Dorota Bełz, pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej, który sprawuje
pieczę nad uchodźcami, przybywającymi do naszego miasta.

Pracownicy socjalni od razu reagują na każdą zgłaszaną potrzebę.
Jak sami zaznaczają, jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony mieszkańców naszego miasta: – Jastrzębianie
nas bardzo pozytywnie zaskoczyli. Mnóstwo osób jest ulokowanych
w domach prywatnych. Ta gościnność chwyta za serce. Dopiero teraz – po ponad 3 tygodniach wojny – zaczynają się zapełniać miejskie pomieszczenia. Ukraińcy są zaskoczeni, że tu na miejscu czeka na
nich żywność, że czekają środki czystości – wszystkie te dary, które
jastrzębianie przekazują w ramach zbiórek organizowanych na terenie
miasta. To ogromna praca wielu ludzi, na przykład z Aktywistycznego
Jastrzębia. Uchodźcy mogą przyjechać do Polski z jedną reklamówką
i zostać zaopatrzeni we wszystko: od bielizny i szczoteczki do zębów
po odzież i obuwie – opowiada pracownica OPS-u Dorota Bełz.

Do Jastrzębia-Zdroju trafiają osoby, które przyjechały bezpośrednio z miast, znajdujących się pod rosyjskim ostrzałem – z Charkowa czy Irpienia. Mamy również gości z miejsc, gdzie jeszcze nie
prowadzi się działań wojennych. – Po wszystkich tych rodzinach,
widać, że są oderwane całkowicie od swojej rzeczywistości, od życia,
pracy, wszystkiego. Co zrozumiałe, trudno im się odnaleźć w tej sytuacji. Wielu ludzi wierzy głęboko, że w krótkim czasie wróci, zwłaszcza
ci, których miasta nie zostały jeszcze zniszczone. Są też w Jastrzębiu
kobiety, które chcą zapewnić dzieciom opiekę, załatwić wszystkie formalności z tym związane, i jechać do Ukrainy, by walczyć u boku swoich mężów – dodaje Gabriela Ciemięga z OPS.
W Ośrodku Pomocy Społecznej niemal natychmiast po wybuchu
wojny w Ukrainie powstał sztab kryzysowy, którego celem jest
pomoc ludziom przybywającym do Jastrzębia. Informacje o przyjeździe uchodźców przekazywane są do OPS-u przez Straż Miejską. Dzięki temu pracownik socjalny może udać się na miejsce, by
spisać dane z dokumentów i zarejestrować pobyt. Następnie – jeśli
jest taka potrzeba – sztab poszukuje dla uchodźców zakwaterowania. Jak podkreślają pracownice OPS-u, do każdej rodziny sta-

Równocześnie podkreślają, że Ukraińcy przybywający do Jastrzębia
najbardziej potrzebują odpoczynku: – Ci ludzie uciekają przed wojną.
Potrzeba im stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Pewności, że nic się
nie stanie, wreszcie będzie dobrze. Część z tych osób wydaje się nadmiernie wyciszona, nie chce wychodzić, nie chce jeść. To ludzie z traumą. Trzeba dać im czas. Tu będzie też wielka rola do odegrania przez
psychologów, a wiadomo, że jest ich mało – zwłaszcza jeśli mówimy
o osobach, posługujących się językiem ukraińskim – zaznacza Roksana Cochur z OPS. Po chwili dodają: – Wszyscy chcemy pomagać, ale
nie można tego robić na hurra. Tym ludziom trzeba też dać czas. Wracając z terenu, od jednej, drugiej, trzeciej rodziny, też często siedzimy w ciszy. Zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, jak jeszcze pomóc...
tekst: Barbara Englender, fotografia: Łukasz Parylak

Jastrząb | MARZEC 2022

5

RZUT WOLNY ZA
DOLARA. CHŁOPCY
Z JASTRZĘBIA
POMOGLI UKRAINIE
Sportowa pasja i chęć
ratowania ludzkiego życia.
To niezwykłe połączenie stało
się zaczątkiem akcji, o której
mówią amerykańskie media.

fot. Łukasz Parylak

Ten pomysł zrodził się przy rodzinnym obiedzie, a błyskawicznie podchwyciła go redakcja jednej ze stacji telewizyjnych USA.
Zastanawiając się, co zwykli ludzie mogą zrobić dla uchodźców
z Ukrainy, dwóch chłopców, o jastrzębskich korzeniach, postanowiło w nietypowy sposób wykorzystać swój sportowy talent.
– Mama zapytała nas, w czym jesteśmy dobrzy. Wtedy oboje z bratem pomyśleliśmy: koszykówka! – tłumaczył młodszy z braci,10-letni Benjamin Mendoza w wywiadzie dla FOX 9.

fot. Barbara Englender

HALA PEŁNA
POMOCY

Były łzy, słowa wsparcia i konkretna
pomoc. 9 marca jastrzębianie spotkali
się z Ukraińcami w Hali WidowiskowoSportowej.
Na uchodźców, którzy trafili do Jastrzębia-Zdroju, czekały ubrania, akcesoria dziecięce czy środki czystości podarowane przez
mieszkańców naszego miasta. Prócz jastrzębian i ich gości zza
wschodniej granicy, na spotkanie przybyli też przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, służb mundurowych, Urzędu
Pracy i innych miejskich jednostek – by móc odpowiedzieć na
wszystkie pytania związane z pobytem w Polsce. – Serdecznie witamy w naszym mieście. Chcemy, by mogli Państwo w pełni
uczestniczyć w jego życiu – by dzieci mogły chodzić do szkoły, a dorośli podjąć pracę. Jesteśmy tu po to, by w tym pomóc – rozpoczęła
spotkanie prezydent Anna Hetman.
Po części oficjalnej przyszedł czas na skorzystanie z darmowego „sklepiku”, przygotowanego dzięki hojności mieszkańców. –
Ci ludzie dziękowali za każdą ofiarowaną rzecz. Najbardziej utkwiła
mi w pamięci starsza pani, która ze łzami w oczach dziękowała za
prostą zabawkę dla swoich wnuków. Dla siebie nie chciała nic. Gdy
zaczęliśmy z nią rozmawiać, okazało się, że ma ze sobą praktycznie
tylko te ubrania, co na sobie – mówiła jedna z pracownic, wydających ubrania.
Rzeczy przekazane przez mieszkańców po zakończeniu akcji w Hali Widowiskowo-Sportowej są dystrybuowane wśród
uchodźców przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
tekst: Barbara Englender
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Młodzi sportowcy sprzedają w internecie rzuty do kosza. Za
dolara można kupić rzut wolny, za 3 dolary – rzut za 3 punkty. Prócz tego, na licytację zostały wystawione bilety na mecze. Początkowo za cel zbiórki chłopcy postawili sobie zdobycie
500 dolarów, wyzwanie „Trzy punkty dla Ukrainy” pozwoliło już
zgromadzić ponad 30 tysięcy dolarów. Pieniądze te zostaną
przekazane na pomoc uchodźcom, którzy przyjadą do Jastrzębia-Zdroju. Choć bowiem Benjamin i Nathaniel na stałe mieszkają w Plymouth w Minnesocie, to ich rodzina pochodzi z naszego miasta – mieszka w nim nadal babcia chłopców.
W wyzwaniu „Trzy punkty dla Ukrainy” biorą udział ludzie z całego świata: w tym Portoryka czy Rumunii. Chłopcy zachęcają
również do wysyłania kartek z pozdrowieniami dla uchodźców
– tak, by nie czuli się w nowym miejscu osamotnieni.
tekst: Barbara Englender

JEŚLI CHCEMY
SKUTECZNIE POMAGAĆ,
MUSIMY KIEROWAĆ
SIĘ ROZSĄDKIEM
Gdy ludzie zaczęli uciekać
z ogarniętej wojną Ukrainy, oni
zakasali rękawy i zaczęli działać.
O tym, jak pomaga grupa niespełna
10 wolontariuszy, opowiada Estera
Woźniak-Prycelas, koordynatorka
„Aktywistycznego Jastrzębia”.
Pamiętasz moment, w którym dowiedziałaś się, że Rosja zaatakowała Ukrainę?
Niedowierzałam. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że coś takiego
wydarzy się w naszych czasach. Jestem pasjonatką historii II wojny światowej. Znam ją z filmów i książek. Kiedy spędziłam półtora
dnia na granicy polsko-ukraińskiej, miałam wrażenie, że widzę te
same obrazy.
Pomyślałabyś wtedy, że skutki tej wojny będą odczuwalne nawet w Jastrzębiu?
Oczywiście pomyślałam o tym, że ludzie będą uciekać. Nie spodziewałam się jednak, że aż tyle osób przyjedzie do Jastrzębia.
Wiemy, że w tym momencie to około tysiąc osób. Jeszcze nie
wszyscy są zarejestrowani, nie wszystkie wywiady zostały jeszcze zrobione. Pracownicy OPS-u działają, to dla nich też wyjątkowa sytuacja. Nie zapominajmy, że wciąż pracują przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Mają naprawdę dużo pracy.
Jak wyglądał sam początek waszych działań? Wybuchła wojna i w tym samym momencie pomyślałaś, że trzeba wziąć się
do roboty?
To było bardzo spontaniczne. Od razu zaczęły się rozmowy między aktywistkami z regionu. To był moment. Stworzyliśmy bazę
noclegową przy pomocy wodzisławskich i jastrzębskich nauczycieli. W naszej bazie znalazło się ponad 500 osób, wiemy, że na
ten moment większość z nich udzieliła pomocy Ukraińcom.
Po utworzeniu bazy noclegowej, na czym w tym momencie polega wasza praca?
Głównie na ciągłym zbieraniu, magazynowaniu i pakowaniu żywności, chemii, artykułów szkolnych i zabawek. Do tego dochodzą
transporty i nierzadko doraźnie inna pomoc. Współorganizowaliśmy też koncert „Jastrzębscy Artyści Ukrainie”.
Jak wygląda wasza współpraca z OPS-em?
Uzupełniamy się, ściśle współpracujemy z panią dyrektor. Dostajemy z Ośrodka Pomocy Społecznej listę rodzin wraz z opisem ich
potrzeb i wiekiem. Przygotowujemy dla nich paczki, a pracownicy
socjalni odbierają je od nas i dostarczają potrzebującym.
Kiedy dzwonią i o coś proszą, nasi wolontariusze od razu jadą i pomagają. Magazynujemy dary i przygotowujemy paczki dla tych,
których wskaże OPS. Nie chcielibyśmy robić tego na własną rękę,
to prowadzi do chaosu. Myślę że w ten sposób najbardziej możemy pomóc. Ośrodek zna te osoby, ich sytuację materialną, niektórzy potrzebują mniej, inni więcej. Jesteśmy dla nich.

Macie tu bardzo duże zapasy.
Udało nam się pozyskać pomoc nawet z Niemiec. Jedna firma,
która chce pozostać anonimowa, przekazała nam tonę żywności
i produktów medycznych. Pojechały one bezpośrednio do Ukrainy.
W zbiórkę zaangażowały się też szkoła z Minden, sklep z Luebbecke oraz tamtejsza Polonia i Niemcy z miast Minden, Lübbecke,
Bielefeld koło Hannoveru. W niedzielę 13 marca odebraliśmy kolejny transport z Niemiec – tym razem firma Suppenprinz wysłała
do nas kilkaset kilogramów jedzenia i środków higieny osobistej.
Firma Protect Arbeitsschutz GmbH & Co KG przekazała nam
pieniążki na zakup najpotrzebniejszych produktów. W kwietniu
jedziemy po kolejne dwa transporty. Na chwilę obecną w Niemczech sytuacja nie jest tak poważna jak w Polsce, dlatego zdecydowali się nam dalej pomagać. Nadal jednakże większość darów
dostajemy od mieszkańców Jastrzębia.
Jastrzębianie rzucili się na pomoc...
Tak. Mniej więcej połowa uchodźców w naszym mieście to ludzie
bezpośrednio przywiezieni przez mieszkańców. Nie wpisywali się
nawet do baz noclegowych, po prostu sami bezpośrednio pojechali na pomoc. Choć to odruch serca i ogromna pomoc, raczej
odradzamy takie działanie na własną rękę. Teraz to bywa większą
przeszkodą niż pomocą. Lepiej, gdy wszystko jest koordynowane
przez wojewodę.
Co, w sytuacji gdy wielu uchodźców jest już w naszym mieście,
jest twoim zdaniem teraz najważniejsze?
Integracja. Spojrzenie perspektywczne. Nasza pomoc musi być
długofalowa, ci ludzie chcą pracować, ich dzieci pójdą do przedszkoli i szkół. Ponad 90 procent z nich od razu deklaruje chęć podjęcia pracy. Chcą wrócić na Ukrainę, ale dopóki nie będzie to możliwe, chcą się zaangażować tu. Musimy im to umożliwić.
Czy da się emocjonalnie odciąć od tych ciężkich historii mając
z nimi na co dzień do czynienia?
Kiedy skupiam się na pracy, umiem oddzielić emocje od działania.
Telefon dzwoni non stop. Koordynowaliśmy transporty od pierwszych dni wojny. Nie ma czasu na emocje. W wolnych chwilach
oczywiście się pojawiają, ale musimy odpoczywać, by móc działać
dalej. Jeśli chcemy skutecznie pomagać, musimy kierować się rozsądkiem. Emocje nie są dobrym doradcą.
rozmawiała: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Izabela Grela
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W MEDYCE POWSTAŁ CHODNIK NADZIEI.
WSPÓŁTWORZĄ GO JASTRZĘBSCY HARCERZE
Zatłoczone pociągi, z których jednorazowo
może wysiąść nawet 3 tysiące osób –
zmęczonych, spragnionych, głodnych,
uciekających przed wojną. Przejścia
graniczne, na których uchodźcy koczują
w wielokilometrowych kolejkach. Płaczące
dzieci, spanikowane matki. Hipermarket
zamieniony w gigantyczną noclegownię.
To widoki, o których chciałoby się szybko
zapomnieć. A zarazem codzienność
harcerzy z Zastępu Granica, którzy pojechali
tam, by pomagać.
Przez 5 dni z rzędu pracują po 12 godzin na dobę. Później muszą wrócić do domów, odpocząć. To absolutny wymóg – niezbędny dla
zachowania kondycji psychicznej. Jednocześnie na przejściu granicznym w Medyce znajduje się między 80 a 300 harcerzy z ZHP. Czasami zdarza się, że na miejscu jest 400-450 osób, czasem 40. Wśród nich jastrzębianie – licząc z tak zwanym „wolnym wolontariatem”
– nawet 100 osób. – Śpimy w warunkach typowo harcerskich – w szkole na podłodze, na rozłożonych materacach czy karimatach, czasem na
łóżkach wojskowych – opowiada zaangażowany w tworzenie Zastępu Granica druh Sopel – Po służbie mamy czas na to, by przyjść, wykąpać się i zjeść. Jest to zresztą zorganizowane głównie dzięki pomocy tamtejszych ludzi. Po 12 godzinach pracy, przy ujemnych temperaturach,
z takim obciążeniem psychicznym, po prostu nie da się nie położyć od razu spać – dodaje.

30 METRÓW CHODNIKA
Na drodze między punktem przejściem
granicznym a punktem rejestracji w Medyce rozlokowane są stoiska różnych międzynarodowych organizacji, z wolontariuszami z praktycznie wszystkich krajów
świata: Egiptu, USA, Australii... „Zastęp
Granica” przy przejściu w Medyce to 30
metrów chodnika. Harcerze zorganizowali
tam 2 punkty: jeden z jedzeniem i piciem,
drugi z najpotrzebniejszymi rzeczami,
głównie dla matek z dziećmi: pieluchami,
żelami pod prysznic, mlekiem dla niemowląt, słoiczkami dla maluchów. Tych rzeczy
są tysiące. – Idąc tą drogą, ci ludzie mają
pierwszy raz od dłuższego czasu możliwość
napicia się ciepłej herbaty, zjedzenia posiłku – tłumaczy Sopel. – Kiedy przychodzi
matka, my ją praktycznie atakujemy z każdej strony, przekonując, że może wziąć sobie
wszystko i nie musi za to płacić. Dajemy jej
dużą torbę, bo przeważnie ma tylko malutką
torebkę, którą zabrała z domu. Wkładamy
rzeczy do środka. Matki często odmawiają,
bojąc się, że tych rzeczy zabraknie dla innych.
Więc my właściwie na siłę ładujemy do torby wszystko, co popadnie, wszyściusieńko:
pampersy, smoczki, butelki, mleczka, zupki...
– opowiada Sopel. Przy tym stoisku zawsze stoi też młoda wolontariuszka z maskotką. Gdy podchodzi dziecko, harcerze
dają mu tę maskotkę. – To taki pierwszy
kontakt. Moment, gdy dziecko przestaje być
smutne, przestaje płakać. My w tym czasie
pakujemy mamie, co trzeba. A ono dostaje
słodycze, jakiś fajny owoc – tłumaczy Sopel.
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Statystyczna rodzina, która przekracza
przejście graniczne, to 2 kobiety z 2-3
dzieci. Czasami mają ze sobą trzy małe
torby z rzeczami, czasami nie mają zupełnie nic. – Przedwczoraj przyszedł chłopczyk w gumowcach, które były za duże, bo
pożyczone od kogoś. Miał na sobie spodnie
sportowe z gumy, w których przy dodatnich
temperaturach nie dało się chodzić. Był cały

spocony. Szukaliśmy mu na gwałt jakichś
ubrań, bo był cały poodparzany – godzinami
stał tak na przejściu granicznym… – relacjonuje Sopel.
W tym punkcie harcerze są właściwie 24
godziny na dobę. Ile osób przewija się
przez niego? W pierwszym tygodniu konfliktu granicę przekraczało 5 tysięcy osób
dziennie. Jak przyznaje Sopel, wydawało
nam się, że to liczba, której nie da się już
przeskoczyć. Tymczasem wzrosła do nawet dziesięciu tysięcy. – Czasem jest tak,
że na transport czeka 800 osób i jest odprawianych w ciągu 15 minut, a potem przez
trzy godziny w nocy nic się nie rusza, bo
ukraińscy pogranicznicy zrobią sobie przerwę. Wszystko też zależy od tego, jaki mają
humor. W obliczu wojny to ogromny skandal,
że ludzie po tamtej stronie, widząc stojące
matki z dziećmi, są jeszcze w stanie brać
łapówki, żeby ich przepuścić. Wobec tego
jesteśmy bezradni – zaznacza.
Jak przyznaje druh Sopel, na początku
w rejonach przygranicznych panował chaos, teraz po tygodniach jest to chaos kontrolowany. Za punktem z pomocą charytatywną, przy bardzo wąskiej drodze, straż
pożarna i policja organizują uchodźcom
transport autokarami na dworzec PKP
lub do punktu przeładunkowego w Tesco
w Przemyślu. Kiedy przez przejście przestają przechodzić uchodźcy, wolontariusze
nagle znikają ze swoich stanowisk. To ten
moment, kiedy mogą się ogrzać, coś zjeść.

CHCESZ JECHAĆ
DO WROCŁAWIA?
ŚPISZ W SKLEPIE
ODZIEŻOWYM
Gdy na dworzec w Medyce przyjeżdża
pociąg, harcerze podstawiają na peron
europalety. Aby pasażerowie – a jednym
składem może przyjechać ich nawet 3
tysiące – mogli wysiąść, muszą po nich
przejść. – Tam przez krótki okres, 40 minut
do godziny, jest prawdziwy Armagedon. Ten
dworzec nie jest do tego przystosowany. Nie
ma wysokiego peronu, jest spad około 1,5
metra – nie do pokonania dla osób starszych
czy matek z wózkami. Specjalnie układamy
palety, by ułatwić osobom starszym i niepełnosprawnym wysiadanie z pociągu. Wyjście
z niego bywa gehenną – opowiada Sopel.
Na dworcu na uchodźców czekają namioty. Można w nich odpocząć, czekając na
transport. Często przy tych łóżkach stoją
prowizoryczne wózki inwalidzkie – śpią
tam osoby, które nie potrafią same chodzić. Harcerze podają im jedzenie tak, by
nie musiały wstawać.
Podobnie sytuacja wygląda na dworcu
w Przemyślu: – Kilka razy dziennie przyjeżdżają pociągi, przewożące tysiące osób,
uciekających z Ukrainy. Wtedy na dworcu jest
dokładnie to samo, co w Medyce. Po prostu
wielki chaos. Fali ludzi, uciekających z tych
pociągów nie da się ogarnąć. Płaczące dzieci, mamy, uciekające z paniką... – relacjonuje
Sopel. Co 2 godziny jeżdżą pociągi do Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Uchodźcy
wywożeni są również autokarami.
By odciążyć dworce, zaadaptowano halę
po supermarkecie. W dawnym Tesco
uchodźcy mają możliwość położyć się
spać lub są od razu relokowani na całą
Polskę. Są też ewidencjonowani – To duża
hala targowa, gdzie jeszcze niedawno jeżdżono wózkami i załatwiano zakupy. Położono tu kilka tysięcy łóżek. Wszystkie boksy,
w których znajdowały się sklepy sieciowe,
również są załadowane łóżkami. Te sektory

podzielone zostały według miejsc, do których
chcą jechać uchodźcy. Ekipa do Krakowa śpi,
powiedzmy, w miejscu po Reserved, do Wrocławia – po H&M, i tak dalej – opowiada
Sopel, który był zaangażowany w tworzenie tego miejsca. – W 36 godzin z totalnego
tygla chaosu udało nam się zrobić miejsce,
które zapewnia tym ludziom choć minimum
godności. Jednym z najtrudniejszych zadań,
z którym musieliśmy się tam zmierzyć, bez
wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń, było
wychwytywanie osób, próbujących wyłapywać ładne dziewczyny do domów publicznych. W ciągu pierwszych nocy, zatrzymaliśmy kilkanaście takich osób – podkreśla.

LIGA MISTRZÓW
WŚRÓD
WOLONTARIUSZY
W Przemyślu jest mnóstwo innych punktów noclegowych – nie tylko dla uchodźców, ale i wolontariuszy, służb mundurowych.... Właściwie we wszystkich tych
punktach można spotkać harcerzy Zastępu Granica.
– Nasi ludzie są naprawdę przygotowani
do służby i odpowiedzialni. To prawdziwa
liga mistrzów wśród wolontariuszy: ludzie

z uprawnieniami państwowymi, posiadający ogromne umiejętności. Mamy dla nich
przygotowane webinary, stworzone przez
psychologów, oficerów wojska polskiego, ci
ludzie są naprawdę porządnie wyszkoleni
– zapewnia Sopel. Nie oznacza to jednak
w żadnym stopniu, że służba przychodzi
im łatwo. – Podczas pierwszych szkoleń,
kiedy mówię wolontariuszom, z czym będą
musieli się zmierzyć, w oczach dziewczyn pojawiają się łzy. One, oczywiście, szybko znikają, ale wszyscy będziemy się z tego leczyć.
Dosłownie i w przenośni. Bardzo istotne jest
to, jak ta służba będzie oddziaływać po jej zakończeniu. Kiedy jesteśmy w akcji, działamy
na adrenalinie, wykonujemy zadania trochę
machinalnie. Gdy wrócimy do domu, nasze
życie zwolni o 200-300%, te sytuacje znów
pojawią się w naszych głowach. To problem,
z którym będzie się musiała zmierzyć większość wolontariuszy – zaznacza Sopel.
Jak podkreśla druh Sopel, pomoc uchodźcom nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców terenów
przygranicznych – Wschód to jeden z najbiedniejszych regionów Polski. Natomiast
to, co mieszkańcy tam robią... za to, moim
zdaniem, powinni dostać pokojową nagrodę
Nobla. W każdym miejscu, a byłem w wielu,
przychodzili do mnie ludzie, stawali w moim
biurze i mówili: proszę mnie wysłać do jakiejś
pracy. Skończyłem zmianę na magazynie,
chcę pomagać. Mieliśmy tysiące takich komunikatów dziennie. Mnóstwo ludzi, którzy
przyjeżdżają z innych regionów Polski, chcą
być tam osobiście, chcą pokazać, że to oni
pomagają. Natomiast tamci ludzie są tam
przez cały czas, sami się zbierają. Potrafią
zrobić 300-400 bułek i zawieźć na granicę.
To jest po prostu niesamowite, co tam robią
– konkluduje.
Zastęp Granica będzie służył na przejściach granicznych i dworcach tak długo,
jak będzie taka potrzeba.
tekst: Barbara Englender
fotografie: Zastęp Granica
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Publikacja ostatecznej listy zadań do realizacji
w ramach JBO

Głosowanie nad projektami zadań

Publikacja listy projektów zadań
zaopiniowanych pozytywnie do realizacji /
poddanych pod głosowanie

Zgłaszanie protestów / wycofywanie
projektów zadań

lipiec

czerwiec - lipiec

czerwiec

do 7 dni od dnia
publikacji listy

22-31 maja

Publikacja listy projektów zadań ocenionych
pozytywnie i negatywnie

1-5 kwietnia

Przekazanie projektów zadań do oceny
merytorycznej
6 kwietnia - 15 maja

22-31 marca

Weryfikacja formalna projektów zadań

Weryfikacja merytoryczna projektów zadań

1-21 marca

luty

Zgłaszanie projektów zadań

Działania informacyjne / konsultacje
projektów

HARMONOGRAM
9:00 Wodowanie kajaków
10:00-14:00 Spływ i spacer połączony
ze sprzątaniem rzeki
14:00-15:30 Zakończenie – ognisko

PROGRAM

Rzeka Szotkówka ul. Ranoszka
Parking przy Żelaznym Szlaku Rowerowym

MIEJSCE

ZAPISZ SIĘ

SPONSORZY

tel. 32 47 85 339 lub promocja@um.jastrzebie.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

2 KWIETNIA 2022 • SPŁYW KAJAKOWY
POŁĄCZONY ZE SPRZĄTANIEM RZEKI

Kajakiem
po Szotkówce

ORGANIZATORZY

Więcej informacji na www.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl
MiastoJastrzebieZdroj

Najważniejsze
informacje
ZDROWIE

POMOC SOCJALNA

Obywatelowi Ukrainy, który przybył
do Polski w związku z agresją militarną
Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się
z problemem zdrowotnym do lekarza
rodzinnego, poradni specjalistycznej,
czy szpitala zostanie udzielona pomoc
medyczna. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy
Fundusz Zdrowia.

Infolinia Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Opolskiej 9: +48 502 209 639
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje
w godzinach:
poniedziałek
07:30–15:30
wtorek
07:30–15:30
środa
07:30–15:30
czwartek
07:30–17:00
piątek
07:30–14:00

REJESTRACJA
Tuż po przybyciu do Jastrzębia-Zdroju
każdy uchodźca musi zarejestrować
swój pobyt pod numerem telefonu

+48 32 47 85 290

PUNKT WSPARCIA DLA
UCHODŹCÓW
W bibliotece miejskiej przy ulicy
Wielkopolskiej 1a został uruchomiony
punkt wsparcia i informacji dla
uchodźców z Ukrainy. Punkt jest czynny
od 8.00 do 19.00. Można też dzwonić
pod numer +48 797 045 960. Informacji
w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim
obsługuje Tetyana Potiy.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

PRACA

Zapraszamy na bezpłatne, cotygodniowe spotkania konwersacyjne, kształtujące umiejętności komunikacyjne i językowe. Dzięki rozmowie uczestnicy nauczą się tworzyć proste
wypowiedzi i porozumiewać się w codziennych sytuacjach, poznają przydatne zwroty
i słownictwo potrzebne do swobodnej rozmowy.

Punkt konsultacyjny:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pszczyńska 134, pokój nr 11, I piętro

Zapraszamy do udziału w spotkaniach w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.
Spotkania odbywać się będą w każdą środę w Bibliotece Głównej, ul. Wielkopolska 1a.

• Koordynator ds. uchodźców z Ukrainy
Michalina Koczor
+48 601 216 633

Grupa początkująca o godz. 17:00, grupa średniozaawansowana o godz. 18:00.

EDUKACJA. CO ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ
DZIECKO DO SZKOŁY W POLSCE?
• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.).
Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem
placówki, do której dziecko uczęszczało.

Kontakt:

• Specjalista ds. rejestracji
Małgorzata Żulewska
+48 663 961 166
Pracodawcy, którzy chcą zaoferować
pracę obywatelom Ukrainy mogą
kontaktować się pod numerem
32 47 52 835, lub mailowo:
oferty@pupjastrzebie.pl.

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję
o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak
znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Prawo do bezpłatnej komunikacji na wszystkich liniach MZK dotyczy obywateli Ukrainy, który posiadają zaświadczenie wystawione
przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP
w dokumencie podróży. Bezpłatna komunikacja obejmuje więc Ukraińców, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r., w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Obywateli tego kraju
przybywających w Polsce od dłuższego czasu (przed inwazją rosyjską)
obowiązują standardowe zasady podróżowania. Komunikacja bezpłatna ich nie obowiązuje.

DARMOWA POMOC
PRAWNA
Prawnik posługujący się językiem
ukraińskim i rosyjskim będzie udzielał
konsultacji w każdy czwartek od 16.00
do 20.00.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Rejestracja telefoniczna +48 32 259 37 36
lub przez stronę internetową
https://np.ms.gov.pl/zapisy

SZKOŁA MUZYCZNA
MA PATRONA!

Nowa sala koncertowa oficjalnie otwarta. Podczas
uroczystości przekazano sztandar oraz oficjalnie
nadano szkole imię profesora Józefa Świdra.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia profesora Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju. Tak brzmi pełna nazwa placówki
mieszczącej się przy ul. Tadeusza Kościuszki 13a. Sylwetkę patrona przedstawiła Magdalena Świder-Śnioszek, córka kompozytora, prezes Fundacji im. Józefa Świdra.
Józef Świder to urodzony w Czechowicach-Dziedzicach kompozytor
i pedagog. Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 300 utworów chóralnych, trzy opery, wiele dzieł oratoryjno-kantatowych
oraz liczne utwory instrumentalne. Zmarł w 2014 r. w Katowicach.
Następnym ważnym punktem wydarzenia było przekazanie
szkole sztandaru. Akt ufundowania odczytał Grzegorz Mosoń, inicjator przedsięwzięcia, radny Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
– Został wykonany przez wybitną artystkę haftu ręcznego, przez panią Augustynę Stablę. Ten sztandar jest ostatnim, który wykonała,
a wykonała ich ponad pół tysiąca – powiedział Grzegorz Mosoń.
Artystka odebrała podziękowania od dyrektor Gabrieli Jaworskiej
oraz została nagrodzona owacją zgromadzonej publiczności. Następnie sztandar przekazano uczniom, którzy pierwszy raz utworzyli honorową asystę.
– Na początku była idea, pomysł, wizja. Nie świętowalibyśmy dziś,
gdyby ktoś, kiedyś nie wpadł na pomysł utworzenia tej szkoły, a później tak pięknej sali. Do tego sukcesu przyczyniło się wiele osób, ale
największą inicjatywą wykazał się pan Stanisław Śmietana, ówczesny dyrektor – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.
Gratulacje przesłał Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
– Kultura i edukacja stanowią filary rozwoju społeczeństwa oraz fun-

damenty budowania europejskiej tożsamości. Szkoła muzyczna w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki wsparciu funduszy europejskich w wysokości
16,2 mln zł, zyskuje nowy blask i z pewnością przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej w mieście i w całym województwie śląskim.
Najważniejsze jednak jest to, że dzięki tej inwestycji młodzi adepci
szkoły będą mieli okazję szlifować swoje talenty w wyjątkowych warunkach oraz prezentować swoje umiejętności szerszej publiczności.
W imieniu Komisji Europejskiej gratuluję szkole tak wspaniałego projektu a jej uczniom życzę wielu sukcesów na swojej artystycznej drodze – napisał Christopher Todd, przedstawiciel KE.
Zgromadzeni widzowie wysłuchali koncertu z okazji 30-lecia szkoły.
Ze sceny rozbrzmiały między innymi kompozycje prof. Józefa Świdra:
Taniec Fantastyczny na gitarę, Andante na obój z fortepianem, Piéce
ridicule na organy, utwory na chór dziecięcy z towarzyszeniem fortepianu. Wystąpili: Anna Miech – fortepian, Andrzej Otremba – gitara, Paweł Seligman – organy, Marek Ludwik – obój, Joanna Krupa
– akompaniament, Chór Dziecięcy pod dyrekcją Małgorzaty Lucjan
oraz Orkiestra Jubileuszowa pod dyrekcją Filipa Hugeta.
tekst: Łukasz Parylak

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
Adres i dane kontaktowe (numer telefonu,
adres strony internetowej)

Dni i godziny
działalności
(przyjmowania
interesantów)

Kryteria dostępu do
usługi

Informacje o sposobie
dokonywania zgłoszeń, w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

INNE
WWW.OBYWATEL.GOV.PL

35.

36.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa
800 676 676 .
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

poniedziałek
·godz. 10.00-18.00
wtorek-piątek
godz. 08.00-16.00

Może zgłosić się
każdy, kto uważa,
że jego prawa są
naruszone

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 32 47 85 255
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub
przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNA MEDIACJA
PROWADZĄCY

ADRESY DYŻURÓW

DNI i GODZINY

lokal dogodny dla
osób na wózkach
inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

37.

Punkt prowadzony przez adwokatów

Ul. Dunikowskiego
5-7
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek-piątek
14:00 – 18:00
(w tym w czwartek
specjalizacja: mediacja
i inne porady)

tak

Tel. 32 47-85-255
Godziny przyjmowania zgłoszeń: Poniedziałek-środa 7:30-15:30 Czwartek
7:30-17:00 Piątek 7:30 – 14:00

38.

Punkt prowadzony przez radców prawnych

Ul. Wrzosowa 12 a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek-piątek
8:00 – 12:00

tak

Tel. 32 47-85-255
Godziny przyjmowania zgłoszeń: Poniedziałek-środa 7:30-15:30 Czwartek
7:30-17:00 Piątek 7:30 – 14:00

39.

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji
pozarządowej Stowarzyszenie Sursum Corda
(porady udzielane są przez adwokatów)

Ul. Opolska 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek-piątek
7:30 – 11:30

tak

Tel. 32 47-85-255
Godziny przyjmowania zgłoszeń: Poniedziałek-środa 7:30-15:30 Czwartek
7:30-17:00 Piątek 7:30 – 14:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA

40.

Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
„Dogma”

Ul. Opolska 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek-piątek
11:30 – 15:30
(w tym w piątek
specjalizacja: mediacja
i inne porady)

tak

Tel. 32 47-85-255
Godziny przyjmowania zgłoszeń: Poniedziałek-środa 7:30-15:30 Czwartek
7:30-17:00 Piątek 7:30 – 14:00

O WSPÓŁPRACY
PROJEKTOWEJ
MIAST I POMOCY
HUMANITARNEJ
DLA UKRAINY
Spotkanie stałego zespołu ds. projektów transgranicznych Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa zdominował
temat wojny w Ukrainie. O tym jak miasta przygotowują pomoc dla uchodźców rozmawiali wiceprezydenci tych
miast: Roman Foksowicz, Lukáš Raszyk
i Andrzej Bizoń z Karwiny oraz Bohuslav
Niemiec z Hawierzowa. W dalszej części spotkania skupiono się na planach
inwestycyjnych miast oraz zadaniach,
które podzielono na obszary tematyczne np. środowisko, turystyka, transport, przedsiębiorczość – wpisujące się
w osie priorytetowe nowego Programu
INTERREG VI-A RCZ-PL. Spotkanie merytorycznie wspierał dyrektor polskiej
części Euroregionu Śląsk Cieszyński,
Bogdan Kasperek.

Pamiętaj, by rozliczyć PIT.

ODDAJ 1% PODATKU
ORGANIZACJOM
Z JASTRZĘBIA-ZDROJU
Na rozliczenie mamy czas do końca
kwietnia. W tym roku oddając 1% podatku
możemy wesprzeć jedną z 19 jastrzębskich organizacji pożytku publicznego.
Wystarczy wpisać pełną nazwę i numer
KRS organizacji, której chcemy pomóc.
– Każdy z nas ma potrzebę pomagania.
Warto pomagać tym, którzy są blisko nas,
bo dobro powraca. Ja swój 1 % przekazuję na

organizację z Jastrzębia-Zdroju – zachęca
prezydent Anna Hetman.
Dlaczego warto zostawić swój 1% w Jastrzębiu przekonują także przedstawiciele
samych organizacji. Nierzadko te wpłaty
stanowią ogromną część ich budżetów.
Zeskanuj kod QR i zobacz, jak twój 1% pomaga im czynić dobro.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

– Spotkanie było okazją do roboczej dyskusji na temat pomysłów miast na kolejne projekty polsko-czeskiej współpracy. W stałym zespole osób od wielu lat
zaangażowanych w projektową współpracę transgraniczną Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa zebraliśmy,
pogrupowaliśmy i przygotowaliśmy do
dalszej pracy zadania wynikające z potrzeb naszych miast. To dopiero początek
długiej pracy, nim miasta złożą do dofinansowania gotowe projekty – mówi
Roman Foksowicz, I Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Przypomnijmy, że efektem transgranicznej współpracy miast są m.in.:
zmodernizowana ul. Komuny Paryskiej,
zmodernizowany teren za Hotelem Dąbrówka oraz częściowo Park Zdrojowy,
place zabaw w Parku Zdrojowym, siłownia z elementami street workout na
os. Zofiówka, Żelazny Szlak Rowerowy,
doposażone jednostki Straży Miejskiej
i Straży Pożarnej oraz projekt w fazie
realizacji – Łaźnia Moszczenica.
tekst: Marzena Kuta

KWIATY
ROZKWITNĄ…
SPOŁECZNIE
Łącznie 1657 metrów kwadratowych ogrodów społecznych może powstać jeszcze
w tym roku w naszym mieście. Co się w nich znajdzie? Wszystko zależy od pomysłów
mieszkańców Jastrzębia. Do zagospodarowania są 2 działki – przy ulicy Katowickiej
i między ulicami Pomorską i Mazowiecką. Mogą tam powstać rabaty z wielobarwnymi
kwiatami, drzewka owocowe czy grządki warzywne. Do 30% przestrzeni można przeznaczyć na rekreację: ławki, hamaki czy postawienie altany. – Ogród społeczny to inicjatywa, która ma łączyć mieszkańców. Chcemy pokazać, że w tych małych, sąsiedzkich wspólnotach można ciekawie spędzać razem czas na świeżym powietrzu. Serdecznie zachęcam
do tworzenia takich przestrzeni – wyjaśnia prezydent Anna Hetman. Kto stworzy ogrody
społeczne? Będą to organizacje wyłonione w konkursie. Na urządzenie każdego ogrodu
jego zwycięzcy będą mieli po 25.000 złotych.
tekst: Barbara Englender
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OPIEKA W DOMOWYCH WARUNKACH.
RUSZA DZIENNY DOM POMOCY
Cztery wyremontowane pomieszczenia, a w nich wygodne fotele,
przestrzeń do zajęć grupowych, stanowiska komputerowe, sprzęt
do fizjoterapii, książki czy gry planszowe. Seniorzy z naszego miasta znajdą opiekę w Dziennym Domu Pomocy przy Wrzosowej.
– Na taki dom czekaliśmy od wielu, wielu lat. Czekali na niego, oczywiście, przede wszystkim seniorzy, którzy potrzebują pomocy w ciągu
dnia, a nie opieki całodobowej. Jesteśmy pewni, że będą się tu dobrze
czuli – mówiła podczas otwarcia prezydent Anna Hetman. Na
ścianach zostały już zawieszone pierwsze imiona, osób, które
będą korzystać z tej formy opieki. O dekorację pracami plastycznymi zadbały dzieci z placówki wsparcia dziennego. Wszystko po
to, by osoby starsze mogły czuć się jak u siebie w domu. – W Jastrzębiu brakowało takiego miejsca. Mamy całodobową placówkę dla
seniorów, mamy klub dla osób sprawniejszych. To miejsce to natomiast przede wszystkim pomoc dla rodzin, które opiekują się osobami
starszymi, a muszą chodzić do pracy. Będziemy przyjmować tu ludzi,
którzy potrzebują wsparcia, ale nie całodobowej opieki. Staraliśmy
się przygotować przestrzeń tak, by stworzyć jak najbardziej domowe
warunki – mówiła Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej, który sprawuje pieczę nad domem.
W tej chwili do korzystania z Dziennego Domu Pomocy zapisanych jest już 10 osób. Liczba ta będzie zwiększana – w zależności

również od tego, z jakich form pomocy będą korzystali podopieczni. Zapisani seniorzy będą mogli spędzać tu czas od 7.00 do 17.00.
Zapewnione im zostaną dwa posiłki: śniadanie i obiad, a także
zajęcia ze specjalistami czy wycieczki do kina bądź teatru. – Proponujemy opiekę, pomoc fachowców w codziennym funkcjonowaniu,
a jeśli będzie taka potrzeba, zajęcia rehabilitacyjne i psychoterapię –
tłumaczyła Klaudia Nietrzebka.
Zgodnie z przepisami, podstawą do przyjęcia do Dziennego Domu
Pomocy jest wywiad środowiskowy. Później należy czekać na decyzję administracyjną i decyzję o odpłatności – ta uzależniona jest
od sytuacji materialnej kandydata.
Projekt jest realizowany jako część zadania „Akademia Seniora”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Dzienny
Dom Pomocy będzie funkcjonował do końca czerwca 2023 roku,
lecz w budżecie miasta zabezpieczono środki na kolejne 2 lata
funkcjonowania domu. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to
prawie 1 milion 400 tysięcy złotych, w tym ze środków zewnętrznych pozyskano 1 milion 274 tysięcy złotych.
tekst: Barbara Englender, fotografie: Łukasz Parylak

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC. TAK SAMO JEST Z NADZIEJĄ

Niebieskie balony, ubrania i dekoracje a także ulotki, plakaty i...
żonkile. Po raz 14. oficjalnie obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu. By edukować i uświadamiać.
Jak co roku niebieskie będzie również Jastrzębie. W akcję „Polska na niebiesko” angażują się przede wszystkim przedszkola i szkoły specjalne
i integracyjne oraz instytucje związane ze zdrowiem psychicznym.
W Przedszkolu Specjalnym będzie nie tylko niebiesko, ale i...
żółto. Hasło tegorocznych obchodów to „Jest nadzieja!”. Jastrzębskie przedszkolaki wykonają z papieru żonkile na niebieskim tle. – Kolorem symbolizującym autyzm jest niebieski, a żółte
żonkile symbolizują nadzieję. To również kolory Ukrainy, która jest
nam wszystkim w ostatnim czasie szczególnie bliska. Niepełnosprawność nie zna granic, nie ma określonej narodowości – występuje w każdym kraju, w każdym zakątku świata. Tak samo jest
z nadzieją… Tegoroczne przesłanie „Jest nadzieja” – dotyczy każdego człowieka na świecie, a szczególnie ma dać przesłanie naszym sąsiadom, że wojna się skończy, wrócą do swoich domów, do

swojej wolnej ojczyzny – i tej nadziei nigdy nie może zabraknąć! –
mówi o akcji Joanna Łodzińska-Czoch, dyrektorka przedszkola.
2 kwietnia na niebiesko ubrani będą między innymi pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23. Pojawią się też plakaty informacyjne, ulotki, balony i inne niebieskie elementy.
Placówki, które w naszym mieście pomagają dzieciom ze spektrum nabyć umiejętności społecznych, pozwalających im później samodzielnie żyć, pracować i funkcjonować w społeczeństwie, to między innymi:
• Przedszkole Specjalne – tel. 47 62 441
• Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi –
tel. 47 15 264
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 – tel. 47 11 446
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 – tel. 47 61 389
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – tel. 47 17 878
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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STOWARZYSZENIE
AKTYWNY SENIOR
ZAPRASZA DO
WZIĘCIA UDZIAŁU
W WYCIECZKACH
I WYDARZENIACH

1.04.2022
Koncert muzyki przedwojennej – Teatr Rybnik

16.04-29.04
Święta Wielkanocne nad morzem w Jarosławcu z 40 zabiegami
i atrakcjami – koszt około 2420 zł dla grupy
Wyjazd nad morze – Jarosławiec:
11.06-24.06 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
23.07-5.08 – dwa pikniki, koszt około 3050 zł dla grupy
3.09-16.09 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
20-27.08
Mazury/Pisz/Ruciane-Nida/Mikołajki/Giżycko – koszt ok. 950 zł
Aktywny Senior ul. Wrzosowa 12a, dawne Merino, czwartki
godz. 17-18.
Więcej informacji tel:. 535 997 170, (32) 4712071.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt po godzinie 18.

MIEJSKI RZECZNIK
KONSUMENTÓW
INFORMUJE:

Każdą umowę należy przeczytać przed jej podpisaniem.
Drogi konsumencie, jeśli wybierasz się „na pokaz”, nie podpisuj umowy bez zastanowienia się nad jej skutkami finansowymi.
Jeśli zamierzasz dokonać zakupu przedmiotów oferowanych „na pokazie” organizowanym na przykład w restauracji, nie podpisuj umowy szybko, bez zastanowienia się, bez
rozmowy z rodziną, sąsiadem, czy też rzecznikiem konsumentów. Bardzo ważne jest zastanowienie się nad tym, czy
dany przedmiot jest nam potrzebny, czy zawarcie umowy
nie pociągnie za sobą nadmiernego obciążenia naszego
budżetu domowego. Bardzo często okazuje się, że produkty zakupione „na pokazie” są dużo droższe od produktów,
które można zakupić w sklepach internetowych, czy też
w sklepach stacjonarnych.
Informuję, iż konsument ma prawo odstąpić od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np.: w naszym
mieszkaniu, „na pokazie”) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie do przedsiębiorcy listem poleconym.
Pomocy w sporządzeniu odstąpienia od umowy oraz w innych sprawach konsumenckich udziela:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
p. 456, 457, budynek B, IV piętro
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
nr tel. 32 47 85 351
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DOTACJA Z PROGRAMU
CZYSTE POWIETRZE
Chcesz otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach?
Umów się telefonicznie do Punktu Konsultacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju i złóż wniosek!
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do środy w godzinach 13:0015:00 pod numerem: (32) 47 85 182
Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miasta – Sala Obsługi Interesanta, pokój 025A.
Punkt czynny jest trzy dni w tygodniu:
od poniedziałku do środy
w godzinach od 8:00 do 13:00
Złożyłeś wniosek o dotacje na wymianę źródła ciepła z Budżetu Miasta, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a chciałbyś też skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”?
Nic nie szkodzi! Możesz łączyć obie dotacje.

URZĄD SKARBOWY PRZYPOMINA:

Trwa okres rozliczeniowy PIT. Krajowa Administracja Skarbowa, jak
co roku, udostępniła internetową usługę Twój e-PIT.
Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza
przychodami z działalności gospodarczej).
Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy
Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.
Do serwisu zalogujemy się, korzystając z:
• login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód),
• aplikacji mObywatel,
• danymi podatkowymi.
Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną, e0dowodem oraz aplikacją mObywatel pozwoli nam uzyskać pełen dostęp do e-urzędu skarbowego.
Przy logowaniu danymi podatkowymi dostęp ograniczony będzie
wyłącznie do usługi Twój e-PIT.
Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z usługi Twój e-PIT
mają pewność, że ich zeznanie dotrze do urzędu skarbowego na
czas, będzie wypełnione poprawnie, a nadpłatę otrzymają w krótszym czasie.
W serwisie e-urząd skarbowy mamy również możliwość złożenia
czynnego żalu, przejrzenia historii płatności oraz sprawdzenia statusu nadpłaty, a także statusu płatności.

POZNAJ SPORTOWCA MARCA Z NASZEGO
MIEJSKIEGO KALENDARZA
Oskar Kozieł, przedstawiciel Jastrzębskiego Klubu Kyokushin
Karate Kumite, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, wziął
udział w charytatywnej akcji „Po mistrzowsku dzielimy się dobrem”. Przypomnijmy: dwunastu sportowców na kartach kalendarza zaprezentowało swoje ciało – wszystko w jednym celu –
pomocy Hospicjum Domowemu im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza
SAC przy parafii św. Katarzyny. Przybliżamy Państwu sylwetkę
sportowca marca i jego dyscypliny.
Jastrząb: Wasz klub bierze udział w turniejach z obsadą nawet
600 karateków. Skąd bierze się popularność tej dyscypliny?
Oskar Kozieł: Myślę, że przez filmy i seriale – każdy zna „Karate
Kid”. Ale oprócz tego, to dość skuteczny styl samoobrony, w dodatku bardzo widowiskowy. Kyokushin to też najtwardszy styl
wśród wielu stylów karate. Nie bez znaczenia jest atmosfera na
treningach i zawodach – w karate dużą wagę przykładamy do kultury, dyscypliny, poszanowania drugiego człowieka.
Czy osoba, która chciałaby zacząć trenować, musi spełnić jakieś warunki?
To jest sport dla wszystkich. Jeśli ktoś chce trenować rekreacyjnie,
w celach ogólnorozwojowych, jak najbardziej może. Jeśli poczuje
się w tym dobrze i zgodzi się na wiele lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń, może startować w turniejach. Jest dużo takich przypadków,
że rodzice trenują, bo namówiły ich własne dzieci.
Ciebie przyprowadził ojciec?
Tak, mój tata Seweryn (Sensei Seweryn Kozieł, 3 dan – przyp. red.)
przyprowadził mnie na trening, gdy miałem 4 lata. To mój trener.
W dodatku ten, co daje najbardziej w kość. Jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu, któremu wiele zawdzięczam. Poświęcił mi sporo cennego czasu, pieniędzy.
Który ze swoich sportowych sukcesów uważasz za ten największy?
Myślę, że to były Mistrzostwa Europy w Rosji, w Kaliningradzie.
Wtedy zdobyłem złoto w kata i brąz w kumite, w dodatku po czterech zaciętych walkach, z dogrywkami. To było ogromne przeżycie,
wtedy miałem życiową formę. Niedawny występ i brązowy medal
Mistrzostw Europy w Świnoujściu to też spory sukces, ponieważ
był to mój debiut w kategorii młodzieżowców. Tu spotkałem się
już z innym doświadczeniem, siłą i stylem walki niż dotychczas.
Czym się różni kata od kumite?
Kata to pewien układ, kombinacja ruchów, który trzeba wykonać perfekcyjnie, jak najdokładniej, zwracając uwagę na pozycję,
dynamikę, szybkość. Jest to oceniane przez sędziów. Kumite to
walka z przeciwnikiem. Walka zwykle trwa dwie minuty. Może się
wydawać, że to tylko dwie minuty. Ale u nas jest ciągła wymiana
uderzeń, na intensywnym interwale. W dużych turniejach, często
od półfinałów walka trwa już 3 minuty. Zważając, że wcześniej
odbyło się dwa pojedynki, czasem z dogrywkami, to jest ogromny wysiłek. 2-3 walki w ciągu godziny. Wyjść na konkretnej mocy,
dając z siebie wszystko – to jest wyzwanie.
Udział w akcji „Po mistrzowsku dzielimy się dobrem” był wyzwaniem?
Przekonała mnie możliwość pomocy ludziom. Jak tylko się dowiedziałem, że to jest akcja charytatywna, że mogę w ten sposób
wspomóc hospicjum, to dlaczego nie? Pani fotograf, Magdalena
Kowolik, była bardzo miła, sesja poszła bardzo szybko, sprawnie
i mam nadzieję, że końcowy efekt się Państwu podoba.
rozmawiał: Łukasz Parylak
fotografie: Magdalena Kowolik
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JASTRZĘBSKI WĘGIEL W CZWÓRCE
NAJLEPSZYCH EUROPEJSKICH DRUŻYN
Dwumecz z Cucine Lube Civitanova zapisze się w pamięci kibiców jako jeden z największych sukcesów w historii drużyny.
Naszpikowana gwiazdami, utytułowana
włoska drużyna najpierw została rozbita
na własnym terenie, a następnie 16 marca, w Hali Widowiskowo-Sportowej, po
niezwykle emocjonującym spotkaniu, odpadła z Ligi Mistrzów. W półfinale, w wielkim stylu, zameldował się Jastrzębski Węgiel. Cóż to była za radość!
Pełna hala, wspaniały doping i wielkie
oczekiwania. Nasi siatkarze rozpoczęli
mecz nastawieni na wygranie przynajmniej dwóch setów, które zapewniały
awans do decydującej o medalach fazy
rozgrywek CEV Champions League. Przeciwnik wszedł na parkiet znacznie bardziej
skoncentrowany niż tydzień wcześniej
i było widać, że tym razem „odrobił lekcje”

i nie zlekceważył mistrza Polski. Od pierwszych minut stało się jasne, że nie będzie
to łatwa przeprawa. Pomimo, że w pierwszym secie udało nam się obronić dwie
piłki setowe, to Włosi byli górą.
Wyrównana była również druga partia,
jednak i tym razem Lube przechyliło szalę zwycięstwa na swą korzyść w samej
końcówce. Trzeci set to znów wymiana
ciosów, jednak w obronie mistrza Włoch
zaczęły się pojawiać wyłomy, a dostrzegł
je między innymi, świetnie tego dnia spisujący się Tomasz Fornal, który zaciętą
partię zakończył asem serwisowym.
Decydującym okazał się czwarty set,
podczas którego doskonale spisywał się
zmiennik – Rafał Szymura. Przełomowym
momentem były trzy asy serwisowe Tomasza Fornala z rzędu. Doskonała postawa „Pomarańczowych” zburzyła pewność

siebie naszego rywala i mecz zacząć przypominać pierwsze spotkanie, w którym
siatkarze Lube nie mieli sportowych argumentów. Po ostatniej akcji Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu-Zdroju
oszalała ze szczęścia. Trzeci półfinał Ligi
Mistrzów w historii klubu stał się faktem.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować fakt odbycia się tie-breaka, którego
wynik nie mógł jednak zmienić losów rywalizacji. Andrea Gardini desygnował do
gry zmienników, wśród których brylował
Eemi Tervaportti. Również ta część meczu
padła łupem Jastrzębskiego Węgla.
W półfinale Ligi Mistrzów zagramy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która wystąpi w roli
obrońców tytułu.
tekst: Łukasz Parylak
fotografia: Magdalena Kowolik/Jastrzębski Węgiel

ŚWIĘTO KYOKUSHIN
W Jastrzębiu-Zdroju odbędą się 49.
Mistrzostwa Polski Seniorów Karate
Kyokushin. Hala Widowiskowo-Sportowa
najlepszych karateków ugości 2 kwietnia.
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Organizatorem mistrzostw jest Jastrzębski Klub Kyokushin
Karate Kumite. Sędzią głównym zawodów będzie Shihan
Andrzej Drewniak (9 DAN).
Oficjalne otwarcie zawodów nastąpi 2 kwietnia, o 10:00. Dekoracja zawodników przewidziana jest na godz. 17:00.

SIEDEM MECZÓW Z TORUNIEM.
TERAZ OŚWIĘCIM
Wynikiem 4:3 dla JKH GKS Jastrzębie zakończyła się ćwierćfinałowa rywalizacja
o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie.
KH Energa Toruń okazała się wyjątkowo
trudnym rywalem. Jeszcze w 48. minucie
ostatniego, decydującego pojedynku to
goście z Torunia mogli czuć się półfinalistami PHL, po raz trzeci tego dnia wychodząc na prowadzenie w meczu.

prowadzając do dogrywki. W dodatkowym
czasie gry poszli za ciosem i decydującego
gola zdobył Viktor Carlsson – zawodnik,
który tego dnia miał udział we wszystkich
bramkach Unii Oświęcim. Ta porażka była
bolesna tym bardziej, że pierwsza połowa
meczu należała do hokeistów JKH, a Unia
grała tak słabo, że zdołała rozwścieczyć
własnych kibiców.

podczas gry w osłabieniu. Niestety, ponownie katem naszej drużyny okazał się
wyrastający na bohatera tej rywalizacji
Carlsson, który po raz kolejny wyprowadził swój zespół na jednobramkowe prowadzenie. Kropkę nad „i” postawił Victor
Strielcow, pokonując Michała Kielera, który zastąpił słabo tego dnia spisującego się
Nechvatala.

Jednak, jak wszyscy wiemy, w hokeju
na lodzie jednobramkowe prowadzenie
w żadnym wypadku nie gwarantuje wygranej. W 52. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Mateusz
Bryk, a zaledwie kilkanaście sekund później Vitalijs Pavlovs efektownym rajdem
rozbił toruńską defensywę i dał JKH prowadzenie. Wynik utrzymał się do ostatniej syreny i kibice licznie zgromadzeni na
Jastorze odetchnęli z ulgą.

Zupełnie inaczej, ale z takim samym skutkiem, potoczył się mecz nr 2. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie
i dwukrotnie je tracili. Nadzieje rozbudziło
w szczególności trafienie Kamila Bryka

Teraz rywalizacja przenosi się na Jastor.
Gramy do czterech wygranych. Drużyna
lepsza zagra w finale ze zwycięzcą pary
GKS Katowice – GKS Tychy.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych
Roberta Kalabera broniących mistrzowskiego tytułu jest Re-Plast Unia Oświęcim. Za nami dwa pierwsze półfinałowe
starcia i oba padły łupem Unii. Szczególnie dramatyczny przebieg miało pierwsze
spotkanie, w którym nasi hokeiści jeszcze w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry wydawałoby się spokojnie
bronili dwubramkowego prowadzenia. Na
ogromny szacunek zasługuje postawa
oświęcimian, którzy na 33 sekundy przed
końcem spotkania strzelili bramkę kontaktową, a sekundę przed końcową syreną
drugi raz pokonali Patrika Nechvatala, do-

CENNE
PUNKTY!
GKS Jastrzębie pewnie pokonał Stomil Olsztyn w wyjazdowym, zaległym meczu 19.
kolejki Fortuna 1 Ligi. Gole
dla GKS-u zdobyli Marek Fabry, który dwukrotnie pewnie
wykorzystał rzut karny oraz
Wojciech Łaski. W kolejnym
meczu, z Podbeskidziem Bielsko-Biała, piłkarze Grzegorza
Kurdziela dopisali do swojego
konta kolejny punkt za bezbramkowy remis.
tekst: Łukasz Parylak
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PIĄTEK • 8 kwietnia 2022 • 10.00-19.00
• Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich
• 15.30-18.00 – TOMEK CORAL SHOW

SOBOTA • 9 kwietnia 2022 • 10.00-19.00
•
•
•
•

11.00-17.00 Kolejka turystyczna dla mieszkańców
14.00-18.00 Warsztaty rękodzieła MBP
Zagroda zwierząt gospodarczych
Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich

• 12.00-18.00 Festiwal Organizacji
Pozarządowych i Twórców Lokalnych
• 14.00-18.00 Warsztaty Palm Wielkanocnych – KGW
• 12.00-14.00 MOK – malowanie banneru wielkanocnego
• 15.00-18.00 występy na scenie
• Koncert zespołu folklorystycznego „JASTRZYMBIOKI”
• koncert KOBIETY NA WALIZKACH
• K6.30 Wręczenie nagród za udział w konkursie
na Pisankę Wielkanocną

NIEDZIELA • 10 kwietnia 2022 r. • 10.00-18.00
•
•
•
•
•
•

Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich
Prezentacje Twórców Jastrzębskich
Konkurs na Babkę Wielkanocną dla mieszkańców
14.00-18.00 Warsztaty rękodzieła MBP
14.00 Poczęstunek Wielkanocny (Żurek) – KGW
14.00-17.00 występy na scenie
• koncert zespołu KAMRATY
• Koncert zespołu folklorystycznego
„Druga Młodość”

