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Na drogach naszego miasta pojawią się nowe, wygodne i nowoczesne autobusy.
Śladem jastrzębskiej Rady Miasta, także pozostałe gminy wycofały się z decyzji
o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. MZK nie rozpadnie
się i nie zawiesi kursów na popularnych wśród pasażerów trasach. Miasto nie
będzie musiało oddać pięciu milionów złotych z tytułu zerwanego projektu unijnego.
Jednym słowem: komunikację w Jastrzębiu-Zdroju udało się uratować przed
skutkami eksperymentu, jaki chciała przeprowadzić prezydent Anna Hetman.
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POCZUJ KOMFORT BEZPIECZNEGO WYJAZDU!
 transport ze stoku
 pomoc medyczna
 transport do Polski

Wypadek
narciarski
ubezpieczenia

Już od 7,60 zł
za dzień ubezpieczenia

dostępne w

tel. 32 470 40 04 | 664 140 121

Galeria Zdrój

| Podhalańska 26 | Jastrzębie Zdrój | www.tutk.pl
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pod
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J

ak kraj długi i szeroki, wszyscy prześcigają
się w rozciąganiu listy oczekiwań od Prawa
i Sprawiedliwości. Ponieważ jest to mój felieton, więc nie muszę być obiektywny i mogę
tę listę skrócić. Generalnie, nie potrzebuję niczego,
dzięki czemu PiS wygrało wybory. Nie zapowiada się,
abym miał kolejne dziecko, nie mam kredytu we frankach, kwota wolna od podatku też mnie średnio interesuje. Oczekuję od PiS czegoś poważniejszego. Mam
nadzieję, że dzięki nowej ekipie wróci normalność
w przestrzeni publicznej. Lansowana przez poprzedni rząd gadka-szmatka o europejskich wartościach najpierw była śmieszna, a teraz jest groźna. Trzeba mieć
klapki na oczach, aby nie widzieć, że europejskich wartości nie ma, a już na pewno nie reprezentuje ich Unia
Europejska. Są jedynie interesy, głównie polityczne,
gospodarcze i militarne. Europejskie wartości zostały
pogrzebane wraz z socjotechnicznymi eksperymentami, które fundują nam unijne elity. U fundamentów Europy leży pracowitość, odpowiedzialność oraz budowanie więzi społecznych w oparciu o rodzinę i naród.
Co z tego zostało? Europa stała się globalnym przytułkiem, do którego ściągają z całego świata masy ludzi,
zwabionych wysokim „socjalem” i perspektywą życia
na koszt innych. Arabska rodzina z trójką dzieci dostaje we Francji około 2,5 tysiąca euro miesięcznych zasiłków, a oprócz tego całą masę innych bonusów socjalnych. To nawet nie jest ich wina, że nie chce im się pracować. Podobnie jest w innych „postępowych” krajach
europejskich. Mam znajomych w Paryżu. Opowiadają
mi o toczącej się tam debacie publicznej po ostatnich
zamachach. Prezydent Hollande podkreśla, że Francuzi muszą trzymać się razem, a przy okazji opowiada
o zaletach państwa wielokulturowego. W mediach występuje też Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego. Nie biadoli, ale mówi, co trzeba zrobić. Przede
wszystkim pozamykać meczety znane z szerzenia nienawiści, a radykalnych wyznawców islamu razem z rodzinami wywieźć z Francji. Nie mówi o przywilejach
dla imigrantów, ale ich obowiązkach. Jeżeli nie chcą
się uczyć języka i pracować, mogą „spadać” na Saharę. Proszę zgadnąć, kto prowadzi w sondażach poparcia? Oczywiście, poprawna politycznie Europa nie lubi
takich słów. Nie chce słyszeć, że arabskie masy zalewające nasz kontynent mają inny pretekst do tej wędrówki, niż ucieczka przed wojną. Na świecie co chwila wybucha jakaś wojna. Jeżeli w Chinach albo Indiach
zacznie się rozróba, a wszystko jest możliwe, to też
mamy przyjąć uchodźców, nawet jak ich przyjdzie kilkaset milionów? Nie podoba mi się Europa, która pod
szyldem wartości usiłuje zbudować społeczeństwo na
wzór chorych, lewackich pomysłów z lat 60. ubiegłego
wieku. Mam nadzieję, że PiS-owi też to się nie podoba.
A jeżeli ktoś nazwie mnie starym konserwatystą, to się
obrażę, bo wcale nie jestem stary.
filar

/nasze.jastrzebie • listopad 2015r.

Tyle samo wjazdów, co zjazdów
Górnikom
życzy redakcja „Naszego Jastrzębia”

Niech Święta Barbara
ma Was zawsze w opiece
W grudniu mija rok pracy samorządów nowej kadencji.
Pomóżcie nam w ocenie prezydent Anny Hetman.

Bilans zysków i strat

P

rezydentom daje się zazwyczaj sto spokojnych
dni na bezkolizyjne wejście w urzędnicze trybiki. Później zaczyna się rozliczanie z obietnic. Od wyborów samorządowych minęło więcej, niż
sto dni. Rok sprawowania władzy
to dobry moment na sporządzenie bilansu zysków i strat. W kolejnym numerze gazety chcemy
podsumować działalność Anny
Hetman, prezydent Jastrzębia-

Zdroju. Nie zrobimy tego bez
Państwa pomocy. Prosimy
o wszelkie uwagi, sugestie, skargi, pochwały, komentarze, przykłady rozczarowań i miłych niespodzianek. Na bazie Państwa
opinii przygotujemy analizę i prognozę działalności prezydent Jastrzębia-Zdroju według biznesowych standardów SWOT (Strengths - mocne strony, Weakness
- słabe strony, Opportunities szanse, Threads - zagrożenia).

Na uwagi czekamy do 10 grudnia pod adresem meilowym: redakcja@naszagazeta.info
Pierwszego lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Wprowadza ona zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym także w Jastrzębiu-Zdroju.

Znowelizowane śmieci
właściciele nieruchomości będą mogli skorzystać z płatnej
usługi dodatkowej polegającej
na transporcie odpadów zie-

lonych bądź budowlano-rozbiórkowych do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pomoc Prawna

Dla Osób Prywatnych oraz firm

mgr Szymon Klimczak

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18, redakcja@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.
Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Biuro ogłoszeń: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

R

ada Miasta podjęła już
w tej sprawie uchwały.
Nowelizacja wprowadziła minimalną częstotliwość odbioru zmieszanych
odpadów komunalnych od
kwietnia do października.
Z zabudowy wielorodzinnej odpady będą odbierane trzy razy
w tygodniu, a z domów jednorodzinnych co dwa tygodnie. Od pierwszego stycznia
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
będą przyjmowane nielimitowane ilości odpadów zielonych (trawa, liście i drobne
gałęzie) oraz limitowane ilości odpadów budowlanych

i rozbiórkowych (pochodzące
z drobnych prac prowadzonych
samodzielnie przez właściciela nieruchomości, np. drobny
gruz, płytki ceramiczne, sanitariaty). W przypadku zabudowy jednorodzinnej limit wynosi
500 kg na nieruchomość rocznie,
a w zabudowie wielorodzinnej
500 kg na każdy lokal mieszkalny. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu.
Gdy przekroczony zostanie
limit odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, można będzie skorzystać z usługi dodatkowej, polegającej na przyjęciu tych odpadów w punkcie
za dodatkową opłatą. Ponadto

Pojedyncze lub stałe zlecenia.
Porady, opinie, sporządzanie pism,
prowadzenie spraw…
Atrakcyjne Stawki i Ceny!

Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 1 (obok biblioteki)
tel. 727-923-879

www.prawnikjastrzebie.pl
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Andrzej Matusiak, jastrzębski radny, został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Rady
Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. To kolejna odsłona konfliktu między nim
a Gerardem Weychertem, prezesem GSM. O co poszło? Z oficjalnego komunikatu GSM nie można
dowiedzieć się niczego konkretnego. Nieoficjalnie mówi się, że Matusiak miał spore zastrzeżenia
dotyczące równoległej aktywności gospodarczej prezesa i jego bliskich współpracowników z GSM.

Spółdzielnia w spółdzielni?
A

fera rozkręciła się na dobre
w połowie października,
kiedy ukazał się spółdzielczy biuletyn. Na pierwszej
stronie wielkimi literami bił po oczach
tekst o zwolnieniach z pracy osób
związanych z Grupą Wykonawstwa
Własnego. Zarzucono im ciężkie naruszenie obowiązków w tym, m.in. kradzież rusztowań. Ta grupa była sztandarowym projektem władz GSM. Dzięki swoim ekipom budowlano-remontowym, spółdzielnia nie musiała zlecać
wielu prac zewnętrznym firmom. Po
wybuchu afery, trudno oczekiwać, aby
ta formacja mogła dalej funkcjonować.
Równolegle, na stronie internetowej
spółdzielni ukazał się komunikat, że
Rada Nadzorcza zawiesiła Andrzeja
Matusiaka. O co poszło? „Andrzej
Matusiak podczas pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprzeniewierzył się podstawowym obowiązkom członka Rady Nadzorczej,

a także standardom jakie od członków Rady Nadzorczej wymagać mogą członkowie Spółdzielni” - czytamy
w komunikacie. Nie wynika z tego nic.
Żeby było śmieszniej, statut spółdzielni
nie przewiduje takiej formuły pozbycia
się członka Rady Nadzorczej.
- Podstawę zawieszenia, zgodnie ze
statutem spółdzielni, może stanowić
jedynie naruszenie przez członka rady zakazu konkurencji. Paradoksalnie
takiego zarzutu wobec Andrzeja Matusiaka nawet nie próbowano podnieść
- mówi mecenas Sławomir Żmudziński.

Skoro nie wiadomo
o co chodzi,
to o co chodzi?
Nieoficjalnie mówi się, że Matusiak
sprzeciwił się wyrzuceniu pracowników Grupy Wykonawstwa Własnego.
Na ich rzekomo przestępczą działalność chciał mocniejszych dowodów,
niż słowo prezesa. Mówi się także,

że Matusiaka spotkała kara nie za to,
że kogoś krył, lecz za to, że kogoś
nie chciał kryć. Na portalu jas24info.pl ukazał się intrygujący materiał
o aktywności gospodarczej kilku prominentnych pracowników spółdzielni,
z jej prezesem na czele. Chodzi o spółkę o nazwie Multibiuro DGD z siedzibą
w Skrzyszowie. Jak donosi portal, udziały w firmie mają trzej wspólnicy: prezes
GSM, syn jednego z kierowników oraz
radca prawny spółdzielni. Jest też prezes. Wspólnicy powierzyli tę funkcję
wspomnianemu kierownikowi, który
w spółdzielni uchodzi za najbardziej
zaufanego człowieka Weycherta. Z kolei w Radzie Nadzorczej firmy zasiadają, m.in. syn prezesa GSM oraz znany
przedsiębiorca z branży termomodernizacyjnej. Zgodnie z zapisami rejestru
sądowego, spółka zajmuje się doradztwem w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz szeregiem
innych usług, takich jak: prace budowlane, wykonywanie różnego rodzaju in-

stalacji (m.in. CO, elektryczne, wodnokanalizacyjne), zakwaterowanie lokatorów, wydawanie gazet, pośrednictwo
w sprzedaży nieruchomości, sprzedaż
miejsca na cele reklamowe.
Nieoficjalnie wiadomo, że Andrzej
Matusiak zainteresował się działalnością tej spółki w kontekście tworzących
ją osób. Statut GSM jednoznacznie zakazuje członkom zarządu zajmowania
się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni. Sytuacja jest ciekawa
z jeszcze jednego powodu.

Nagonka na
Andrzeja Matusiaka
rozpoczęła się
w najbardziej
gorącym okresie
kampanii wyborczej.
Do Sejmu startował
jego brat Grzegorz.
Teoretycznie, negatywne zamieszanie wokół nazwiska Matusiak mogło

rzucić cień na jego karierę. Ale w polityce też obowiązuje zasada, że jeżeli
coś cię nie zabije, to wzmocni. Grzegorz Matusiak osiągnął świetny wynik.
Popierany przez prezesa GSM inny jastrzębski kandydat z listy PiS, przepadł
ze względu na zbyt małą liczbą głosów.
Społecznej sympatii Andrzejowi Matusiakowi przysporzyło także lansowane
przez niektóre media Stowarzyszenie
Osób Poszkodowanych przez Radnego
A.M. Oczywiście, wiadomo kto kryje
się pod tymi inicjałami. Członkowie tej
organizacji nie operują konkretami. Nie
wiadomo, komu i jaką krzywdę wyrządził radny A.M. Dzięki nagonce, zwłaszcza w mediach nieprzychylnych PiS, na
jedyną pokrzywdzoną osobę wyrasta
w tym zamieszaniu sam Andrzej Matusiak. Na tym sprawa się nie kończy.
Uczestnicy sporu zaangażowali w nią nie
tylko media, ale także policję, prokuraturę
i sądy. Mieszkańcy GSM nie mogą narzekać na nudę.
Jerzy Filar
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Na drogach naszego miasta pojawią się nowe, wygodne i nowoczesne autobusy. Śladem jastrzębskiej Rady Miasta, także pozostałe gminy
wycofały się z decyzji o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. MZK nie rozpadnie się i nie zawiesi kursów na popularnych
wśród pasażerów trasach. Miasto nie będzie musiało oddać pięciu milionów złotych z tytułu zerwanego projektu unijnego. Jednym słowem:
komunikację w Jastrzębiu-Zdroju udało się uratować przed skutkami eksperymentu, jaki chciała przeprowadzić prezydent Anna Hetman.

Wyjechali
na prostą

G

dyby
opozycyjnym radnym, zamiast na mieście
bardziej zależało
na władzy, pozwoliliby działać prezydent Annie Hetman.

W

A sprawy potoczyłyby się tak.
Po wystąpieniu JastrzębiaZdroju i kilku mniejszych gmin,
Międzygminny Związek Komunikacyjny zostałby rozwiązany.
Unia Europejska natychmiast

zażądałaby zwrotu dotacji za
projekt elektronicznego biletu.
Z kilkunastu, międzygminnych
tras poznikałyby autobusy,
bo miasta mogą organizować
przewozy tylko na swoim tere-

Nowe autobusy
Jak zapewnia Kazimierz Kulig, prezes zarządu
Warbus Sp z.o.o, w przyszłym roku w Jastrzębiu pojawi się kilkadziesiąt tego typu pojazdów, które będą
jeździć pod szyldem
MZK. - Dokładnej liczby nie jestem w stanie określić. Myślę,
że maksymalnie mówimy o 50 autobusach - dodaje prezes.
Zamieszanie
wokół MZK spowodowało także opóźnienia
w zakupie nowych autobusów. Planowo powinny pojawić się od nowego roku, jednak nikt nie mógł dać
gwarancji firmie, że Związek przetrwa.

przyszłym roku na ulicach JastrzębiaZdroju pojawią się autobusy nowej generacji Scania Citywide. Odbyła się już
ich prezentacja. Nowe pojazdy to propozycja firmy Warbus, głównego wykonawcy
kontraktu zawartego z MZK na
obsługę Jastrzębie-Zdrój. Autobus miejski Scania Citywide
o długości 12 metrów jest produkowany w Słupsku. Należy do
najnowocześniejszych w świecie. Napędzany jest ekologicznym silnikiem EURO-6, posiada niską podłogę we wszystkich wejściach, wzmocnioną konstrukcję zapewniającą większe bezpieczeństwo pasażerów, a także najnowsze rozwiązania w zakresie wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

Od nowego roku takie autobusy trafią na ulice Jastrzębia-Zdroju. Na razie cieszą się nimi pasażerowie,
m.in. w niemieckich miastach.
nie. W jastrzębskiej komunikacji zapanowałby chaos, którego
mieszkańcy nie wybaczyliby
organizatorce tego zamieszania. Gdyby ktoś rzucił hasło
referendum, pomysł trafiłby na
podatny grunt. Ale ten czarny
scenariusz się nie spełni. Nikt
nie będzie odwoływał przed
czasem Anny Hetman. Przynajmniej nie z powodu komunikacji. Radni w styczniu ulegli namowom pani prezydent
i zgodzili się na wystąpienie Jastrzębia-Zdrój z MZK. Uwierzyli, że chodzi o ratowanie miejsc
pracy w Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej. Sprawy przyjęły jednak inny obrót.
Prezydent Hetman, mimo wielokrotnych apeli opozycyjnych
radnych, nie przedstawiła planu funkcjonowania komunikacji
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amica espris

Kuchnia gazowoelektryczna AMICA

799,rata 24,999,-

A++, termoobieg,
zapalarka, zabezp.

109,-

NA
RATY D!
Ó
DOW

Żelazko

Bosch
TDA 2635
169,-

TV SAMSUNG 40”

1395,RATA 43,-

119,-

1599,-

NIE
5-LET NCJE
RA
GWA TIS
GRA

FULL HD, 200HZ, USB

tastrofy nie doszło. Radni w porę się otrząsnęli i wycofali się
ze styczniowej decyzji o wystąpieniu z MZK. Ich śladem poszły inne mniejsze gminy. MZK
funkcjonuje jak dawniej i może
zrealizować plany zakupowe,
które zostały zawieszone z powodu groźby rozpadu. Wszyscy
odetchnęli z ulgą, choć na usta
ciśnie się pytanie: po co było to
zamieszanie? Odpowiedź zna
tylko jedna osoba. 
(bl)

Nowy prezes

Od

Ekspres
ciśnieniowy

139,-

od 2016 roku. Nie podzieliła się
tą wiedzą nawet podczas wrześniowej, burzliwej sesji, kiedy
ważyła się przyszłość transportu publicznego w JastrzębiuZdroju. Oliwy do ognia dolała
wypowiedź Ryszarda Rakoczego, który podczas jednego ze
spotkań przyznał, że nie ma
żadnych gwarancji zatrudnienia dla PKM. Komunikacja miejska zmierzała prostą drogą ku
przepaści. Na szczęście do ka-

TV FUNAI 40”
1399,-

1199,-

FULL HD, 100 HZ,
PMR, USB

30 października Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Jastrzębiu-Zdroju ma nowego prezesa. Rada Nadzorcza
powołała na to stanowisko Stanisława Słowińskiego, który do tej pory pełnił w PKM funkcję kierownika Wydziału Technicznego. Zastąpił on na fotelu prezesa Jana Bentkowskiego, który w połowie
października zrezygnował ze stanowiska. Nowy szef PKM podkreśla, że
głównym zadaniem jest przywrócenie firmie stabilności, a także dostosowanie taboru do obowiązujących wymogów i standardów. - Jan Bentkowski, prezes PKM Jastrzębie podał się do dymisji po otrzymaniu od nas
pisma, w którym wyraziliśmy swoją dezaprobatę wobec poczynań byłego już szefa PKM. Notorycznie, co kilkanaście dni, pan Bentkowski atakował Międzygminny Związek Komunikacyjny i personalnie moją osobę.
Robił to publicznie na sesjach Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju i nie tylko tam. Przez dłuższy czas Zarząd MZK nie podejmował żadnych kroków
w nadziei na uspokojenie sytuacji. Oczekiwaliśmy, że prezes PKM zrozumie, iż konfrontacja nie jest dobrym rozwiązaniem, przede wszystkim dla
tej firmy. Niestety ataki na MZK nie ustały, o czym mogliśmy się przekonać na sesji Rady Miasta w Jastrzębiu, kiedy ważyły się losy komunikacji
autobusowej w Jastrzębiu i okolicznych miejscowościach. Ostatecznie poinformowaliśmy pana Bentkowskiego, że straciliśmy do niego zaufanie mówi Daniel Wawrzyczek, przewodniczący Zarządu MZK.

SOUNDBAR SAMSUNG

489,RATA 15,-

Warbus i PKM jadą dalej

599,-

Łączność i udostępnianie
bezprzewodowe, USB,
Bluetooth
Pralka BOSCH

999,rata 30,-

Klasa A+++, poj.
6kg 1000 obr/min +
PREZENT
proszek do prania

Kontakt:

ZNY
ROC S
Ł
Ó
P APA
Z
EK
LET
TAB ZĄCYCH
SZC
CZY RATIS
G

Z

Piekarnik

AMICA

799,rata 24,999,-

8 funkcji, termoobieg, chowanie
pokrętła, ultra
zimny front

Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 25
tel. 32 47 62 822, raczekjastrzebie.pl

Zmywarka Whirlpool

1299,rata 40,-

A++ INOX, 1/2 wsadu.
6 progr. 5 lat gwarancji

Płyta gazowa AMICA

399,rata 12,499,-

zabezpieczenie przeciwwypływowe, zapalarka,
INOX

arząd MZK wycofał wypowiedzenia umów z przewoźnikami. Firmy Warbus i PKM w dalszym ciągu będą wozić pasażerów. Umowy zostały wypowiedziane, gdy przyszłość Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego stanęła pod znakiem zapytania. Decyzja
radnych z Jastrzębia o wystąpieniu z MZK spowodowała podobne ruchy
w kolejnych siedmiu gminach należących do Związku. - Byliśmy zmuszeni wypowiedzieć umowy, ponieważ obowiązywały nas okresy wypowiedzenia. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której umowy są ważne, a Związku nie ma. Woleliśmy dmuchać na zimne, a przede wszystkim postąpić zgodnie z prawem - mówi Daniel Wawrzyczek, przewodniczący Zarządu MZK. Pod koniec października było już jasne, że Związek
będzie nadal istniał. Radni wszystkich gmin zdecydowali o formalnym
powrocie do MZK. W związku z tym władze Związku cofnęły wypowiedzenia umów z przewoźnikami. Międzygminny Związek Komunikacyjny nadal tworzyć będzie dziesięć gmin. Samorządy wycofały uchwały
o wystąpieniu z MZK. Wszystkie gminy wróciły do MZK.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

Osiem sekund
Marcin Wawrzyniak jest członkiem Zarządu

osiedla Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju. Jego pasją są
ekstremalne wyzwania. Jedną z nich są skoki Dream Jump.
- Skoczył Pan z bardzo
wysokiego komina...
- Owszem, swoje pasje
i marzenia trzeba realizować, 25 października wykonałem taki skok.
- Proszę nam o tym opowiedzieć.
- Na terenie niedokończonej elektrociepłowni w Widziszewie stoi komin o wysokości 222 metrów. Przyjechałem na miejsce w godzinach
porannych. Ktoś pomógł mi
w założeniu specjalistycznej uprzęży, po czym zostałem wciągnięty wyciągarką
w środku komina na samą
górę. Na szczycie rozciągały
się tak piękne widoki, aż żal
było opuszczać to miejsce.
Pomyślałem sobie jednak, że
nie ma na co czekać, bo nadszedł czas realizacji mojego
marzenia. Następnie przeszedłem 10 metrów po specjalnie dobudowanej platformie i stanąłem przy jej krawędzi. Po dotarciu na miejsce i spojrzeniu w dół pomyślałem sobie, czy ja na pewno dobrze zrobiłem kupując
bilet na tę atrakcję?
- Co się czuje stojąc na
wysokości 222 metrów?
- Każdy, stojąc w tym miejscu po raz pierwszy, doświadcza chyba czegoś podobnego. Z jednej strony adrenalina i chęć poczucia czegoś
ekstremalnego, z drugiej strony lekki strach, że się spadnie
jak kamień i na dole będzie
przysłowiowy ketchup. Emocje coraz silniejsze. Nogi trochę jak z waty. Jak tu oszukać
mieszające się myśli. Najlepszym lekarstwem na to była
rozmowa na zupełnie inny temat niż skok.
- Moment skoku…
- Gotowy na ekstremalną
przygodę i jedyny w swoim
rodzaju skok z 222 metrów,
usłyszałem nagle: READY,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych:
n ul. Górnicza 40/41, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 36,00 m2,
cena wywoławcza 48 000,00 zł, wadium 4 800,00 zł,
n ul. Zielona 42/10, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 47,05 m2,
cena wywoławcza 78 500,00 zł, wadium 7 850,00 zł,
n ul. Wieczorka 7/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18 m2,
cena wywoławcza 62 900,00 zł, wadium 6 290,00 zł,
n ul. Konopnickiej 10/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 27,89 m2,
cena wywoławcza 42 000,00 zł, wadium 4 200,00 zł,
n ul. Pomorska 61/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m2,
cena wywoławcza 52 000,00 zł, wadium 5 200,00 zł,
n ul. Ofiar Faszyzmu 15/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 33,82 m2,
cena wywoławcza 60 200,00 zł, wadium 6 020,00 zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Wiejska 19d/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,91 m2,
cena wywoławcza 66 800,00 zł, wadium 6 680,00 zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Pomorska 41/11, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 49,80 m2,
cena wywoławcza 80 000,00 zł, wadium 8 000,00 zł,
w lokalu zameldowana jest 1 osoba, w stosunku do której prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie.

SET, GO!!! Wykonałem krok
do przodu i poczułem się
nadzwyczaj lekko. 8 sekund.
Tyle trwał swobodny lot i jest
to najdłuższy możliwy skok
do zrealizowania na obiektach w Europie. To czas, który może oznaczać najważniejsze 8 sekund życia. Tym
niezwykłym wyczynem wstąpiłem do grona ekstremalnych skoczków.
- Nie bał się Pan?
- Na moim koncie mam już
zaliczony skok Dream Jump
z wysokości 40 metrów z dachu Stadionu we Wrocławiu.
Porównując te dwa skoki,
w Głogowie leci się cztery
razy dłużej i występuje większa adrenalina. Są to atrakcje zarezerwowane tylko
i wyłącznie dla osób bardzo
odważnych.

- Jakie plany na przyszłość? Też coś ekstremalnego?
- Przyszły rok w moim kalendarzu zapowiada się
również ekstremalnie. W planach mam, m.in. przejażdżkę na rowerze po linie na
wysokości 31 metrów, skok
ze spadochronem z wysokości 4000 metrów oraz wejście na najwyższy szczyt
Austrii Grossglockner 3798
m n.p.m. w Alpach. Trzymajcie za mnie kciuki! Czas realizować swoje marzenia :)

Wystawione do przetargu mieszkania można oglądać w dniach 27 i 30
listopada 2015r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 12 55 (ul. Górnicza, Wieczorka,
Konopnickiej, Of. Faszyzmu, Wiejska),
- ul. Zielona 5 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 471 81 70 (ul. Zielona),
- ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 473 01 69 (ul. Pomorska).
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu
02.12.2015r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …” obowiązującym w Spółdzielni,
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej
dnia 01.12.2015r., do godziny 1300.
Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny mieszkania,
a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta
bankowego.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do:
- poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu,
- poniesienia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu,
- poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu
do księgi wieczystej,
- wpłaty wpisowego do Spółdzielni i udziału.

- Bardzo dziękujemy
za tę krótką rozmowę
i oczywiście trzymamy
kciuki.

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu
mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.

Rozmowa i zdjęcia zostały
opublikowane na portalu
jas24.info.pl

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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W uroczystościach wzięła udział m.in. Anna Hetman, prezydent
Jastrzębia-Zdroju (pierwsza z prawej).

Koła Gospodyń Wiejskich
dla przedszkolaków i uczniów
Od połowy czerwca
do końca października trwała realizacja
projektu „Koła
Gospodyń Wiejskich
dla przedszkolaków
i uczniów”, w ramach
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie. Wzięły
w nim udział panie
z KGW z Boryni-Skrzeczkowic, Moszczenicy
i Ruptawy-Cisówki.
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od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 15.00

Na

szczególne uznanie
zasługuje
otwartość i życzliwość dyrektorów placówek
edukacyjnych na uczestnictwo przedszkolaków i uczniów
w projekcie. Największe gratulacje należą się samym uczestnikom projektu. Podczas warsztatów wykazali zapał i potrzebę
zdobywania nowych doświadczeń, m.in. poprzez zabawę,
śpiew, wyrabianie ozdób i wypieków świątecznych. Na stronach
www.jas24info.pl
i www.kgw.info.pl
oraz na FB na bieżąco zamieszczano informacje o realizacji
projektu, a także dokumentowano zdjęciowo przebieg warsztatów, nie zapominając o wymogu
zamieszczania wymaganych logotypów. Artykuły o postępach
w realizacji projektu zamieszczaliśmy także na łamach naszej
gazety. Warsztaty, zrealizowane
wśród przedszkolaków i uczniów

łoczy świątecznych. W drugiej
dzieci poznały tajniki wykonywania ozdób i dekoracji świątecznych, a także pakowania prezentów. Trzecią część przeznaczono
na zajęcia o zwyczajach i tradycjach, obejmujących pieśni lu-

z sołectw: Borynia-Skrzeczkowice, Moszczenica i Ruptawa-Cisówka, podzielono na trzy części. W pierwszej, uczono dzieci
wyrabiania baranków, bab i ko-

Jak zapewniają organizatorzy, cel projektu został osiągnięty. Wzrósł poziom pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Na zakończenie zorganizo-

dowe śpiewane w gwarze śląskiej, a także budowanie „Kompendium tradycji Kół Gospodyń
Wiejskich z Sołectw: Moszczenica, Borynia-Skrzeczkowice, Ruptawa-Cisówka z Jastrzębia-Zdroju”. Jest ono dostępne na portalu:
www.jas24info.pl

wano wystawę prac przedszkolaków i uczniów. Ekspozycję wraz
z „Kompendium” zaprezentowano
pod koniec października w Domu
Sołeckim w Boryni-Skrzeczkowicach. W wystawie i uroczystym zakończeniu projektu udział wzięli,
m.in. Anna Hetman prezydent Jastrzębia-Zdroju, Ewa Gutowska,
naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, Łucja Krutok, wiceprzewodnicząca
Rady KGW województwa śląskiego, Andrzej Krawczyk, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Katowicach, Dorota Kowol, przewodnicząca KGW w Ruptawie-Cisówce, Aniela Ledwoń, przewodnicząca KGW w Moszczenicy, Henryk Lubszczyk, Prezes Kółka Rolniczego w Boryni-Skrzeczkowicach
oraz Maria Fojt, przewodnicząca
KGW Boryni-Skrzeczkowic, która
była inspiratorką wyboru miejsca
zakończenia realizacji projektu,
a także obfitego w smakołyki uroczystego zakończenia. Panie z Kół

Gospodyń Wiejskich przygotowały
z własnych środków finansowych
smaczny posiłek wraz z wypiekami, herbatą i kawą, a także królewskim bigosem.
W projekcie wzięła udział
setka dzieci, po pięćdziesiąt
ze szkół i przedszkoli. Udział
22 wolontariuszy pozwolił na
sprawną realizację projektu,
z zachowaniem zasad jego promocji, określonymi w dokumentacji konkursowej. Za realizację projektu odpowiadali: Dorota Kowol, przewodnicząca KGW
Ruptawa-Cisówka, Krystyna Łagocka, Grażyna Strządała i Antoni Augustyn - Pełnomocnik Wojewódzkiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Katowicach, ds. projektu „Koła
Gospodyń Wiejskich dla przedszkolaków i uczniów”.
Antoni Augustyn
Foto: www.jas24info.pl
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Odpowiedzialny biznes
Bank Zachodni z Jastrzębia-Zdroju mecenasem kultury i komunikacji

Pierwsze spotkania z młodzieżą
z zespołów szkół nr 6, im. Króla
Jana Sobieskiego oraz nr 3,
im. Stanisława Wyspiańskiego,
w ramach rozpoczętych warsztatów medialno-komunikacyjnych, można uznać za udane,
ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodych osób.

R

ealizacja warsztatów mogła zostać zaplanowana dzięki wsparciu finansowemu Banku Zachodniego WBK z Jastrzębia-Zdroju. Uczestnicy warsztatów
i Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”, przyznali tej placówce

finansowej honorowy tytuł „Mecenasa Kultury
i Komunikacji”. Bank ma prawo do używania
tego wyróżnienia we wszelkich materiałach promocyjnych i działaniach public relations.
Działania Banku Zachodniego WBK są przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, angażującego się w organizację zajęć medialno-komunikacyjnych dla młodzieży. Pierwsze dwa spotkania pozwoliły nawiązać współpracę, określić oczekiwania młodzieży i ustalić
plan warsztatów. Pozwoliły również młodzieży
na uczestnictwo w pierwszej transmisji na żywo
Akademii z okazji Dnia Niepodległości przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół nr 6, im.
Króla Jana Sobieskiego. W trakcie obchodów
97. rocznicy odzyskania niepodległości, podjęto rozważania, dlaczego doszło do upadku Rzeczypospolitej? Marian Janecki, nauczyciel historii i były prezydent miasta, przekrojowo odniósł się przez kolejne dziejowe wydarzenia aż

po rok 1980, gdzie podkreślił znaczenie zaangażowania się górników i mieszkańców dla Porozumienia Jastrzębskiego. Wskazał, że dopiero w roku 1989, po wielu latach działań opozycyjnych, determinacji wielu ludzi, patriotów, doszło do ponownego odzyskania niepodległości.
I dopiero w 1989r. Sejm RP uchwalił 11 Listopada jako Święto Narodowe, jako Dzień Niepodległości. Pięknym odniesieniem były słowa kierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:
„...dlatego Wy jesteście tym pokoleniem dla którego to Święto jest wartością, od samego początku od kiedy rzeczywiście sięgacie pamięcią i potraficie to ocenić”. Kolejne warsztaty odbyły się
16 listopada.
Zainteresowanych uczestnictwem
w zajęciach prosimy o kontakt mailowy:
poczta@lgd-jastrzebie.org
dr Antoni Augustyn, Prezes Lokalnej Grupy Działania
„Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju

Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 biorą udział w projekcie „Akademia 3.0 - apki.org”. Uczą się programować
w najnowocześniejszych językach. Mogą też tworzyć własne aplikacje i wziąć udział w konkursie.

Programują karierę
Co

do tego, że warto
uczyć się programować, nie mają
wątpliwości nauczyciele.
- To zawód przyszłości. Każda osoba, która będzie umiała programować odnajdzie się
w swoim życiu dorosłym i znajdzie pracę - mówi Barbara Halska, nauczyciela w ZS nr 6.

W ramach projektu, Fundacja Media 3.0 stworzyła pierwszą w Polsce całkowicie bezpłatną platformę do nauki programowania. Portal powstał
z myślą o młodych ludziach, aby

zwiększyć ich szanse na rynku
pracy, bo programista to ciągle
jeden z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów.
- Aktualnie mamy prawie tysiąc użytkowników platformy
i ta liczba cały czas się powiększa. Uruchomiliśmy platformę z początkiem września,

więc to naprawdę bardzo dobry wynik, a liczymy, że w miarę dodawania kolejnych materiałów edukacyjnych liczba użytkowników będzie stale
rosnąć. Korzystanie z platfor-

my jest całkowicie bezpłatne,
oprócz możliwości korzystania
z kursów do dyspozycji użytkowników jest stałe wsparcie
mentorów - programistów Fundacji. To wszystko było możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które dofinansowało nasz
pomysł - mówi Beata Matuszek
z Fundacji Media 3.0.
- Python, Ruby, Java, Java
Script API, C#, już teraz możesz
samodzielnie nauczyć się programować w kilku nowoczesnych językach. Wybraliśmy je,
ponieważ to aktualnie najbardziej popularne języki programowania, które pozwalają przyszłym programistom na szybki rozwój i dobre zarobki. Kursy
przygotowywane są w taki sposób, żeby poradziła sobie także
osoba, która nie miała styczności z programowaniem. Te, które już programują, mogą zrealizować kurs na wyższym poziomie zaawansowania - mówi Jakub Król, programista Fundacji
Media 3.0.

Młodzi i zdolni
P

ięcioro uczniów jastrzębskiego
Zespołu Szkół nr. 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego zostało
stypendystami Ministra Edukacji Narodowej. To duże wyróżnienie dla tej placówki. Tylko 320 uczniów w całej Polsce
otrzymało stypendia MEN. Są
one formą docenienia uczniów
uzyskujących wybitne osiągnięcia. Corocznie do mini-

sterstwa wpływa około dwóch
tysięcy wniosków o przyznanie tego wyróżnienia. Wszystkie dotyczą uczniów, mogą-

cych się pochwalić wybitnymi
osiągnięciami w różnorodnych
dziedzinach edukacji, na arenie międzynarodowej.

Oto nagrodzona piątka z Sobieskiego:
Emilia Porębska, klasa 4 technik analityk
Patryk Loter, klasa 4 technik analityk
Roman Stylok, klasa 3 technik informatyk
Kamil Smyczek, absolwent, technik mechatronik
Tomasz Kropiwnicki, absolwent, technik informatyk

- Stale staramy się też promować platformę. Nie mogło nas
też zabraknąć na finałowym
wydarzeniu Europejskiego Tygodnia Kodowania. Wzięliśmy
udział w debacie na temat przyszłości nauki programowania
w Polsce w Centrum Nauki Kopernik i zaprezentowaliśmy
platformę www.apki.org. Platforma nie wymaga instalacji na
komputerze, więc można się zalogować w szkole lub w domu,
kiedy mamy chwilę wolnego
czasu. To rozwiązanie było możliwe dzięki naszym indyjskim
partnerom, organizacji Hackere-

Foto: www.jas24info.pl

arth, która udostępniła nam API,
pozwalające uruchomić kod
programistyczny bezpośrednio
w przeglądarce - dodaje Beata
Matuszek.

Projekt „Akademia 3.0 - apki.
org” jest realizowany w 16 szkołach w całej Polsce dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
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odwiedź
nas na

Przyjmujemy dzieci przez cały rok!

Własna kuchnia

Zabawki z naturalnych materiałów
Rodzinna atmosfera
Ogródki warzywne
Przestronne sale

Ekologiczna żywność

Najtańsze przedszkole w mieście
Duży ogród do zabawy

Zajęcia adaptacyjne co środę godz. 16:30

ul. Korfantego 14, Jastrzębie-Zdrój
(okolice KWK „Zofiówka”)
tel. 513 022 555, tel. 693 177 491
www.przedszkolepodtecza.pl
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Chcemy w rozmowach z nowym rządem oraz z pracodawcami postawić
na rozwój, a nie zamykanie kopalń. Bezrobocie jest zbyt kosztownym
rozwiązaniem dla naszego miasta, regionu i państwa - rozmowa
z przewodniczącym ZZK „Solidarność 80” - Piotrem SzeredĄ.

- Rozmawiamy po wyborach. Mamy nowy
rząd, nowe resorty. Ministrowie
zapowiadają wielkie zmiany, także
w górnictwie. Czego
oczekują górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej?
Oczekujemy
przede
wszystkim stabilizacji. Nowe
ministerstwo będzie dopiero organizowane. Podobno to
nowe, resortowe ministerstwo
będzie skupiać surowce naturalne, w tym węgiel, kamienny i brunatny oraz energetykę.
Propozycja dotyczy koncepcji
wspólnego traktowania energetyki i węgla energetycznego, gazu i energii elektrycznej.
Chodzi bowiem o zamknięty krwioobieg gospodarki. Nie
wiemy, czy w zasięgu działania tego resortu znajdzie się
Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A., należąca obecnie do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Ważne będzie też podejście
do inwestycji. Problem inwestycji dotyczy bowiem nie tylko
górnictwa, ale również energetyki, koksownictwa i hutnictwa. Mówię tu o kapitałochłonnych dziedzinach przemysłu,
wymagających dużych środków. Ten rząd będzie musiał
umożliwić Polakom zwiększanie zużycia energii elektrycznej, co będzie miało miejsce,
kiedy będziemy się rozwijać.
Ten rząd, zapewniając rozwój
przemysłu, zwiększając inicja-

tywę w tym zakresie, pobudzi
także produkcję stali, koksu
i węgla koksowego. Więc
oczekiwania są duże.

W najbliższym czasie
powinien powstać nowy
program dla górnictwa.
Nowe rozwiązania mają
być wykuwane w drodze
dialogu, między innymi
z przedstawicielami
strony społecznej.

- Co, pańskim zdaniem, powinno się stać
w najbliższym czasie?
- W najbliższym czasie powinien powstać nowy program dla górnictwa. Nowe
rozwiązania mają być wykuwane w drodze dialogu, między innymi z przedstawicielami strony społecznej. Tak jak
była negocjowana „Strategia
dla górnictwa w latach 2007
- 2015”. Oby ten program realizowano zgodnie z porozumieniem podpisanym przez
trzy strony (rząd, pracodawcy,
związki zawodowe). W ostatnich latach w górnictwie nie
dotrzymano zapisów tego programu i efekty wszyscy znamy. Nowy rząd zapowiada realizację koncepcji wspólnego
traktowania energetyki i kopalin, a zatem węgla, gazu
i energii elektrycznej. Dla
związków zawodowych priorytetem jest tworzenie miejsc
pracy. Chcemy w rozmowach
z rządem oraz z pracodawcami postawić na rozwój, a nie
zamykanie kopalń. Ponieważ
bezrobocie jest bardzo kosztownym rozwiązaniem dla naszego miasta, regionu i państwa.
- JSW odnotowała 0,9
mln zł skonsolidowane-

go zysku netto w trzecim kwartale wobec 38,2
mln zł zysku rok wcześniej. Spółka przełamała w ten sposób niemoc
z poprzednich trzech
kwartałów, kiedy pokazywała straty.
- Mamy wyniki za trzy kwartały tego roku, z których wynika, że co do drugiego kwartału cena kontraktowa węgla koksowego hard na świecie spadła o 16,5 dolarów
do 93 dolarów za tonę. W takich okolicznościach musieliśmy podjąć działania w JSW,
aby cięcia kosztów w końcu przyniosły rezultat. Zysk
0,9 mln zł jest to wynik dużo
lepszy od rynkowych szacunków. W JSW kopalnie wydobyły 11,9 mln ton węgla
w ostatnich trzech kwartałach
2015r. Produkcja węgla koksowego w porównywalnym
okresie wzrosła o 21,7 proc,
a produkcja węgla energetycznego wzrosła o 29,6 proc.
do 3,5 mln ton. Pamiętajmy,
że pracownicy JSW S.A. wnieśli bardzo duży wkład własny
w proces obniżania kosztów.
Za błędy poprzedniego Rządu RP oraz Zarządu JSW S.A.
płacą górnicy i ich rodziny.

Nie możemy tego potencjału
zmarnować.
- Jakie wyzwania stoją przed waszą spółką
górniczą?
- Przede wszystkim musimy utrzymać koszty produkcji
węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym w stosunku do cen węgla i utrzymywać
na tym samym poziomie przez
wszystkie kopalnie ekonomicznej efektywności. Ponadto musimy osiągnąć zadowalający poziom płynności finansowej oraz zdolności kredytowej
na nowe inwestycje, co pozwoli nam dostosowywać zdolności wydobywcze do możliwości
sprzedaży węgla kamiennego
na rynku krajowym oraz ekonomicznie opłacalnej sprzedaży węgla na rynku europejskim. Musimy też podjąć działania związane ze zwiększeniem przychodów, poprzez racjonalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami, np. metanem, skałą płonną
itp. I co najważniejsze musimy
zapewnić stabilne i bezpieczne miejsca pracy w kopalniach
oraz racjonalne gospodarowanie zasobami osobowymi.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Odszedł Przewodniczący Forum Związków Zawodowych

14

listopada 2015 roku
w kościele św Ap. Filipa i Jakuba w Żorach
odbyła się msza żałobna za spokój duszy świętej pamięci Prze-

wodniczącego Forum Związków
Zawodowych Tadeusza Chwałki. Po mszy świętej odbył się przemarsz na cmentarz komunalny.
W uroczystościach żałobnych
udział wzięli rodzina, przyjaciele
tragicznie zmarłego oraz przedstawiciele Urzędu Prezydenta RP,
minister Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przewodniczący OPZZ Jan Guzy, przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz
Trzcionka, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, miasta oraz wiele delegacji organi-

zacji związkowych wraz pocztami
sztandarowymi.
Śp. Tadeusz Chwałka, zawodowo był związany ze Śląskiem,
Bydgoszczą i Warszawą. Przepracował w dozorze w dziale mechanicznym ponad 32 lata. Bardzo aktywnie działał społecznie. Był jednym ze współzałożycieli Porozumienia Związków Zawodowych
„KADRA” w 1989 roku oraz Forum
Związków Zawodowych w 2001
roku. W latach 1998 - 2006 był Przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA przy KWK „Jankowice”,
Wiceprzewodniczącym PZZ „KA-

DRA” (1999-2003), Wiceprzewodniczącym FZZ (2002-2010) oraz Przewodniczącym Forum Związków
Zawodowych (2010-2015).
W dniu 22 października 2015
roku Prezydent RP Andrzej Duda
powołał kol. Tadeusza Chwałkę na członka Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący przez
wiele lat osobiście był zaangażowany w propagowanie idei dialogu społecznego w Polsce i w Unii
Europejskiej. Począwszy od 2003
roku zasiadał w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Był ekspertem w sprawach doty-

czących zatrudnienia, rynku pracy
i ubezpieczeń społecznych, w tym
inicjatorem wielu kluczowych dla
pracowników zmian, m.in. w Kodeksie Pracy. Był mediatorem przy
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz zasiadał przez wiele lat
jako przedstawiciel strony pracowników w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kierując Forum Związków Zawodowych współpracował z wieloma organizacjami, integrował środowiska społeczne wokół spraw pracowniczych i wyzwań dla Polski.
Piotr Szereda
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Nie ma sensu analizować wyniku wyborów i zastanawiać się, co będzie dalej, bo od
prawie miesiąca cała Polska nie robi nic innego. Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Był
to sukces zasłużony i w wielkim stylu. Za chwilę PiS będzie miało swoich wojewodów,
a z czasem ustawi pod siebie urzędy marszałkowskie. Taka jest kolej rzeczy, że zwycięzcy
przyciągają do siebie innych i nie mają problemów z utworzeniem nowych koalicji. PiS
będzie miało wszystko. W Jastrzębiu-Zdroju mamy jeszcze dodatkowy bonus, ponieważ
kandydujący stąd Grzegorz Matusiak osiągnął świetny wynik wyborczy. Zebrał ponad
17 tys. głosów i to przy bardzo silnej, wewnętrznej konkurencji ze strony Izabeli Kloc, która
uzyskała najlepszy wynik na Śląsku. Po tych wyborach Grzegorz Matusiak wzmocnił swoją
pozycję w partii rządzącej. Liczymy na to, że ten potencjał nie zostanie zmarnowany.

Na co liczymy?

N

as interesuje przede
wszystkim, co na
rządach PiS możemy „ugrać” dla Jastrzębia-Zdroju. Przygotowaliśmy krótką, subiektywną listę
oczekiwań.

Z energią
Konieczność ratowania górnictwa i strategiczna rola energetyki przewijała się w głównych nurtach kampanii wyborczej. Nas interesują przede
wszystkim dwa konkrety. Jaki
los czeka Jastrzębską Spółkę Węglową? Wiadomo, że
kondycja JSW zależy od sytuacji w całej branży węglowej.
A wieści nie są optymistyczne.
Unia Europejska coraz bar-

dziej usztywnia swoje stanowisko, jeżeli chodzi o energetykę opartą na węglu. Jeden ze
śląskich europosłów przygotowuje w Brukseli uroczystości Barbórkowe. Początkowo
nie dostał zgody, kiedy w biurze organizacyjnym UE dowiedzieli się, że chodzi o tradycje
górnicze. Aby impreza się odbyła europoseł musiał w scenariuszu położyć akcent na
wartości regionalne. Są też poważniejsze dowody na to, że
Bruksela chce zdławić polski
węgiel. Pod pretekstem niedozwolonej pomocy publicznej Kompania Węglowa nie
dostała zgody na zastrzyk pieniędzy z państwowych spółek. A chodziło tylko o niecałe dwa miliardy złotych, czyli

kroplę w finansowym bilansie
Unii Europejskiej. Wiąże się
z tym druga sprawa, która interesuje jastrzębian. Niemiecki koncern HMS Bergbau przymierza się do zbudowania kopalni pod Żorami i Orzeszem.
Chce do tego wykorzystać infrastrukturę kopalni „Krupiński” należącej do JSW. Co na
to PiS, a zwłaszcza „górnicze”
trio, czyli posłowie: Grzegorz
Matusiak, Grzegorz Tobiszowski i Piotr Naimski.

Metropolia
nie może dzielić
Na odchodne Platforma
Obywatelska przygotowała
ustawę metropolitalną. Otwiera ona nowe możliwości roz-

wojowe przed wielkimi aglomeracjami. Ustawa umożliwia powstanie metropolii
w miastach, gdzie mieszka
minimum pół miliona ludzi
albo tam, gdzie znajduje się
siedziba wojewody lub marszałka województwa. Takie
rozwiązanie różnicuje Polskę
na regiony lepsze i gorsze,
a na śląskim podwórku jest to
zagrywka faworyzująca Katowice. Ustawa metropolitalna
w obecnym brzmieniu jest nie
do przyjęcia. Należy ją zmienić, bo takie ośrodki jak Jastrzębie-Zdrój i cały Rybnicki Okręg Węglowy mogą być
poszkodowane. W sejmowej
zamrażarce od dwóch lat leży
obywatelski projekt ustawy
o dochodach jednostek samo-

Grzegorz Matusiak odbiera zaświadczenie o uzyskaniu mandatu posła.

Daliśmy radę

Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy po raz kolejny
obdarzyli mnie zaufaniem,
oddając na mnie swój głos
w wyborach do Sejmu RP.
Nie zawiodę Państwa zaufania.

Grzegorz Matusiak
rządowych. Pozwala on uzyskać dodatkowe 8 mld zł. Pieniądze te powinny wesprzeć
obszary
pozametropolitalne, takie jak Jastrzębie-Zdrój.
Apelujemy do PiS: zróbcie
z ustawą metropolitalną porządek, bo jest niesprawiedliwa,
a wszystkie problemy, jakie
z niej wynikną, spadną na was.

W drogę
Platforma Obywatelska oparła swój przekaz autopromocyjny na wielkich inwestycjach,
przede wszystkim na budowie autostrad. Pomińmy dyskretnym milczeniem wpadki,
jakie zaliczyła przy tej okazji.
Daleko nie trzeba szukać. Złośliwi twierdzą, że przeciąga-

Zwycięska drużyna PiS z 30 okręgu wyborczego, w którego skład wchodzi, m.in. Jastrzębie-Zdrój.

Anna Hetman jest jednym z nielicznych prezydentów miast naszego regionu,
tak mocno identyfikowanych z Platformą Obywatelską. W obecnych czasach
nie jest to najlepsza rekomendacja.
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I PO zawodach...
T

eoretycznie, polityka nie
powinna mieć wpływu
na to, co dzieje się w samorządach. Ale wszyscy wiemy, że tak nie jest. Samorządowcy, jeżeli chcą rozwijać
swoje miasta, muszą mieć dobre relacje z władzami regionalnymi i centralnymi. Oczywiście, przede wszystkim liczą się dobre pomysły. Problem polega jednak na tym,
że rośnie poziom, umiejętności i kwalifikacje samorządowców. W czasach wszechobecnej profesjonalizacji trudno jest błysnąć pomysłem lepszym od innych. To szczególnie ważne przy podziale środ-

ków unijnych i budżetowych.
Aby wywalczyć coś dla miasta,
warto mieć za sobą polityczne
wsparcie w Katowicach i Warszawie. Jeszcze niedawno, prezydent Anna Hetman nie miała z tym problemu. Zanim została prezydentem, zasiadała w Sejmiku Samorządowym
w ławach Platformy Obywatelskiej. Należąc do regionalnej elity PO, swobodnie wchodziła na salony władzy. Ale
czasy się zmieniły. To, co jeszcze niedawno było atutem, teraz może stać się przeszkodą
w budowaniu dobrych relacji
między prezydentem Jastrzębia-Zdroju a innymi szczebla-

mi władzy. Ostatnio, Anna Hetman w mediach przypomniała
o stowarzyszeniu Dla Jastrzębia, którego jest szefową. Czy
takie, dyskretne zacieranie
śladów po związkach z Platformą Obywatelską, w czymś pomoże? Mieszkańcy i tak kojarzą prezydent tylko z jedną formacją. Odcinaniem się od partyjnych korzeni, Anna Hetman
może dodatkowo zrazić wyborców PO, których po ostatnich wyborach jest w Jastrzębiu-Zdroju coraz mniej, ale zawsze jacyś pozostali. Co może
w tej sytuacji zrobić pani prezydent? Na to pytanie nie ma
dobrej odpowiedzi. Na pewno

pojawi się problem z realizacją jej obietnic, które były uzależnione od sprawowania władzy przez PO. Pod znakiem zapytania stanie Dom Solidarności, z którego powodu przegnano ze Zdroju dewelopera,
planującego budowę mieszkań. Sfinansowanie tej inwestycji w ramach programu dla
Śląska obiecywała Platforma
Obywatelska. Trudno, aby teraz Prawo i Sprawiedliwość
wzięło na siebie realizację deklaracji politycznej konkurencji. Wiemy jedynie, że najgorsze co może spotkać Jastrzębie-Zdrój, to marginalizacja
władz samorządowych.  (fil)

jąca się, pełna aferalnych historii budowa mostu w Mszanie jest kwintesencją ośmioletnich rządów PO. Ale nam
chodzi o coś innego. Autostrady powstają kosztem dróg lokalnych. Do Warszawy czy
Gdańska wybieramy się kilka razy w roku albo rzadziej.
Z jednego końca JastrzębiaZdrój na drugi, jeździmy codziennie. Niestety, miasto nie
ma zbyt wielu środków na rozbudowę infrastruktury drogowej. Musimy liczyć na wsparcie państwa. PO miało dobry
program rozwoju dróg lokalnych, ale szybko z niego zrezygnowało. Chodzi o drogi
z tzw. „schetynówki”. Może PiS
wróci do tego pomysłu, oczywiście pod inną nazwą.  (fil)

F.H.U. LIGNUM

Adrianna Bielawska
Salon sprzedaży:
Jastrzębie Zdrój, ul.Opolska 1m
tel. 698 281 918, 500 050 221
e-mail: drew.salon@gmail.com

Polecamy:

n drzwi zewnętrzne wewnętrzne:
• drewniane, stalowe,
• aluminiowe, PCV
n okna drewniane „Sokółka”
n aluminiowe PCV „eko okna”
n parapety wewnętrzne:
• drewniane, PCV
n parapety zewnętrzne:
• aluminiowe, stalowe, okleinowane
n meble na wymiar:
• szafy, komody, zabudowy
n deska podłogowa i tarasowa
n deska kompozytowa tarasowa i elewacyjna
n bramy garażowe i przemysłowe „BIGTOR”.
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Jeden telefon może uratować życie W oku kamery
M
O

kres jesienno-zimowy jest
wyjątkowo
trudną porą dla osób
bezdomnych. Każdego roku na terenie całego kraju odnotowuje się przypadki zgonów, których przyczyną
jest ujemna temperatura, prowadząca w konsekwencji do nadmiernego wychłodzenia organizmu. Dlatego nie bądźmy obojętni
wobec osób bezdomnych i samotnych
znajdujących się w naszym otoczeniu.
Często wystarczy jeden telefon, aby
uratować czyjeś życie! Okres jesien-

no-zimowy to czas, kiedy policjanci
prowadzą wzmożone kontrole miejsc
gromadzenia się osób bezdomnych.
Wszystko dlatego, że to właśnie ludzie
samotni i bezdomni są grupą osób,

której życie i zdrowie jest
szczególnie narażone na
działanie niskich temperatur. Funkcjonariusze patrolują skwery, ogródki
działkowe, penetrują kanały ciepłownicze, zarośla, opuszczone budynki
i inne, rzadko odwiedzane miejsca. Jednak nie do
każdej osoby policjanci
są w stanie dotrzeć, dlatego zwracamy się z apelem
o reagowanie i informowanie służb
porządkowych o każdym przypadku
ujawnienia osoby leżącej na chodniku,
czy śpiącej na ławce. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie.

Nie pozostawajmy obojętni na los osób bezdomnych czy samotnych, którym grozić może
zamarznięcie. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997 możemy uratować czyjeś życie!

Kryptonim „Piesi”

W

ramach wojewódzkiej kampanii „Żeby Być - Trzeba
Żyć” jastrzębscy policjanci 12 listopada przeprowadzili
działania pod kryptonimem „Kontrola drogowa - Piesi”.
Działania rozpoczęły się o godzinie 8.00. Mundurowi przez
osiem godzin prowadzili wzmożone kontrole głównie tych
miejsc, w których ruch pieszych jest największy. Celem akcji
było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do
niechronionych użytkowników ruchu drogowego, ale też bacznie przyglądali się pieszym, czy nie łamią obowiązujących
przepisów.

onitoring
wizyjny
w JastrzębiuZdroju działa od 11
lat. Jest to skuteczne narzędzie
w walce z wandalami oraz przestępcami większego i mniejszego kalibru. Zanim kamera zostanie umieszczona w konkretnym miejscu, trzeba przeprowadzić szczegółową analizę otoczenia,
które znajdzie się w jej oku. Monitoring nie jest tanią instalacją i chodzi

o to, aby znalazł się
w miejscach, gdzie jest
naprawdę
potrzebny.
W naszym mieście system
monitoringu jest rozbudowywany w oparciu
o szerokopasmową
sieć internetową.
Koszt tej inwestycji wynosi ponad
1,2 mln zł.
Monitoringiem zostanie objętych
17 lokalizacji wyznaczonych przez
Straż Miejską.

Punkty na komendzie

J

astrzębscy stróże prawa przestrzegają kierowców przed korzystaniem z płatnej usługi sprawdzenia ilości posiadanych
punktów karnych, oferowanej przez portale internetowe. Jednocześnie policjanci przypominają, że jedynym miejscem, w którym można zweryfikować liczby swoich punktów karnych jest komenda policji.
Rzeczywiście, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych planuje w przyszłości
rozbudowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, dzięki
czemu możliwe będzie uruchomienie
usługi, za pośrednictwem której każdy

kierowca będzie mógł sprawdzić ilość
posiadanych punktów karnych, jednak
aktualnie jedynym sposobem zweryfikowania tej liczby jest
osobiste stawiennictwo
w jednostce policji. Apelujemy, aby dokładnie zapoznawać się
z regulaminami stron
internetowych i nie wysyłać płatnych smsów, jeżeli chcemy uzyskać odpowiedź odnośnie sumy
zgromadzonych punktów karnych.
Przypominamy, że informacji o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w JastrzębiuZdroju udziela Zespół Łączności i Informatyki.
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JASTRZĘBIANIN DOSTAŁ NALEŻNE
ODSZKODOWANIE PO LATACH
P
an Sebastian 4 stycznia 2011r.
jak zwykle jechał samochodem
do pracy do Żor. Jechał bardzo
wolno, ponieważ warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Panowała gęsta
mgła. Na Alei Jana Pawła II w Żorach
warunki te nie przeszkodziły kierowcy

samochodu marki Fiat Marea (jadącego
za panem Sebastianem) na manewr wyprzedzania. Niestety, z naprzeciwka jechał samochód i w wyniku ostrego hamowania Fiat Marea wpadł w poślizg
i uderzył w lewy tył samochodu pana
Sebastina. Pojazd pana Sebastiana

(Volkswagen Golf) wpadł w poślizg
i zderzył się czołowo z Nissanem jadącym z naprzeciwka za busem, który wjechał do rowu chcąc uniknąć zderzenia z Fiatem Marea. W wyniku tego
zdarzenia samochód Pana Sebastiana
nadawał się już tylko na złom. Nie był

szkodowania panu Sebastianowi. Potrzebny był wyrok - tu pojawił się kolejny problem. Pan Sebastian miał status
„świadka”, a nie „poszkodowanego”
i w sądzie w Żorach nie chciano udzielić mu żadnych informacji. Sprawa ciągnęła się ponad 4 lata. Od osób trzecich

odszkodowaniami. Pomimo tego, że minęło ponad 4,5 roku od wypadku postanowiłem wejść i zapytać, czy zajmują
się takimi sprawami jak moja. Obawiałem się, że minął termin przedawnienia
sprawy albo, że 2000 zł to za niska kwota, żeby zajęli się moją sprawą. Po roz-

działem, a ubezpieczyciel wcale mnie
nie poinformował), np. że za taki wypadek należy się odszkodowanie za
zdrowie, nawet jeśli się nie ma wykupionego NNW (leżałem 3 dni w szpitalu w Żorach i 3 tygodnie byłem na L-4).
Po wyjściu ze szpitala bolał mnie kark
i chodziłem w kołnierzu. Najlepsze jest
to, że nie chcieli wypłacić mi 2000 zł za
samochód, a dostałem ponad 3600 zł
i to po odjęciu prowizji kancelarii! Uzyskali dla mnie nawet zwrot kosztów holowania samochodu, parkingu policyjnego i utraconego dochodu po przebywaniu na L-4. Też nie wiedziałem, że

to jedyny problem- otóż sprawca, który
wyprzedzał w nieodpowiednich warunkach wcale nie poczuwał się do odpowiedzialności. Odmówił przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu. W związku z tym, że „nie było sprawcy” zakład
ubezpieczeń nie chciał wypłacić od-

Pan Sebastian dowiedział się, że sprawca został uznany za winnego. Pan Sebastian S. był bez samochodu (został wyzłomowany), bez odszkodowania i bez
wyroku, a ubezpieczyciel nie śpieszył
się do wypłaty odszkodowania, pomimo
tego, że posiadał wyrok, ponieważ wypłacił odszkodowanie Pani z Nissana.
„Nie miałem pieniędzy na adwokata,
któremu musiałbym zapłacić „z góry”,
żeby odzyskał dla mnie 2000 zł, które
miał wypłacić mi ubezpieczyciel. Któregoś razu przechodząc ul. Wielkopolską
zauważyłem, że w miejscu kwiaciarni
otworzyła się kancelaria zajmująca się

mowie z panią Jasińską dowiedziałem
się, że sprawa nadaje się do prowadzenia, ponieważ termin przedawnienia liczy się od momentu wydania wyroku
w moim przypadku. Poza tym zajmują
się sprawami już od kwoty 1500 zł, więc
moja wcale nie jest „nieopłacalna”. Nie
musiałem ponosić żadnych kosztów
z góry, ponieważ kancelaria pobiera
wynagrodzenie od tego co wywalczy więc nic nie ryzykowałem. Podpisałem
pełnomocnictwa i kancelaria uzyskała
wyrok z sądu w moim imieniu. Dowiedziałem się też o przysługujących mi
prawach (o których w ogóle nie wie-

mogę się o to ubiegać. Wypadek był na
początku stycznia 2011r. Ponad 4 lata
czekałem na jakiekolwiek pieniądze
od ubezpieczyciela. W czerwcu 2015r.
podpisałem umowę z kancelarią, a w listopadzie miałem już pieniądze na koncie. Warto korzystać z usług kancelarii odszkodowań pani Jasińskiej, ponieważ specjalizuje się w odszkodowaniach od lat i wszystko jasno tłumaczy.
Przy pomocy prawnej Pani Jasińskiej
można dostać, to co się należy. Samemu, jak widać na moim przykładzie,
jest bardzo ciężko wywalczyć należne
pieniądze”.

KANCELARIA ODSZKODOWAŃ Eliza Jasińska | ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tel: 510-141-031 | www.odszkodowaniaeliza.pl
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Chcę być strażnikiem pacjentów
Rozmowa z profesorem Marianem Zembalą, ministrem zdrowia
w rządzie Ewy Kopacz i posłem na Sejm. W wyborach 25 października
zdobył rekordową na Śląsku liczbę głosów: 53610.
i przede wszystkim technologiczny. Ale czy jesteśmy
zdrowsi?
- Jesteśmy zdrowsi. Najlepszą skalą porównawczą jest
statystyczna długość życia.
Mężczyźni dożywają przeciętnie do 75 lat, a kobiety 82 lat. Pod tym względem
niewiele ustępujemy krajom
skandynawskim, które tradycyjnie przodują
w takich statystykach.
- Długie życie nie oznacza zdrowego
życia.

medycyny wszedł śląski model
leczenia zawału serca. Śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych kształtuje
się w Polsce na poziomie Danii, a jest to kraj słynący z troski o zdrowie osób starszych.
- Gdzie są najsłabsze punkty, jeżeli chodzi
o opiekę medyczną ludzi
starszych?
- Najtrudniejsza sytuacja
panuje w ortopedii i okulistyce. Do puli usług realizowanych przez NFZ dodaliśmy
ostatnio trzy tysiące operacji
endoprotezy, z czego 700 zostanie zrealizowanych na Ślą-

Nie jestem politykiem.
Jestem przede
wszystkim lekarzem,
a w Sejmie musi być
ktoś, kto będzie stał na
straży praw pacjentów.
- Jednym z najlepszych
polskich filmów ostatnich
lat są „Bogowie”. Dzieło opowiada o tworzeniu
się legendarnego zespołu lekarskiego prof. Zbigniewa Religi, którego był
Pan współtwórcą i uczestnikiem. Na ile ten film jest
prawdziwy?
- Wielu dziennikarzy mnie
o to pyta i większość jest za-

skoczona odpowiedzią, że
jest to film bardzo prawdziwy. Oczywiście, niektóre wątki i sytuacje zostały „przykrojone” do potrzeb scenariusza,
ale to wszystko wydarzyło się
naprawdę. Tak rodziła się śląska szkoła kardiochirurgii.
- Od tamtych czasów
medycyna wykonała olbrzymi skok jakościowy

- To jest oczywiste, że ludzie starsi narażeni są na
szereg chorób, związanych
przede wszystkim z wiekiem.
Największych problemem są
schorzenia
sercowo-naczyniowe, ale pod tym względem
Polska medycyna nie ma się
czego wstydzić. Centrum Chorób Serca w Zabrzu należy do
najnowocześniejszych ośrodków w Europie. Do kanonu

sku. O 10 tys. zwiększyliśmy
także liczbę operacji jaskry,
około 2,5 tys. zostanie przeprowadzona na Śląsku.
- Największym problemem pacjentów są wciąż
kolejki do lekarzy specjalistów.
- Wprowadzamy na Śląsku
pilotażowy program, który urealni, zracjonalizuje i przede
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STANISŁAWA MOCZAŁA

lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej
specjalista medycyny pracy

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
- badania pracowników i studentów
- badanie kierowców
- książeczki pracownicze
- promieniowanie jonizujące
- badania sanitarne
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
PORADNIA LECZENIA BÓLU
TERAPIA ŚWIATŁEM BIOPTRON
SZCZEPIENIA OCHRONNE
AKUPUNKTURA
FIZYKOTERAPIA
STRD. DIETETYKA TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy codziennie od 7.00 do 18.00
wszystkim skróci kolejki.
Pierwsi sprawdzą nowy system
ortopedzi. Na operację endoprotezy będziemy czekać krócej, dzięki szczegółowej analizie aktualnego stanu pacjentów
oczekujących w kolejce. Okazało się, że z dziesięciu statystycznych chorych, czterech
rezygnuje z zabiegu, a dwóch
nie decyduje się na przyspieszenie operacji, nawet wtedy, kiedy są takie możliwości. Stąd pomysł aktywnej kolejki. Będziemy aktualizować
dane i wpisywać na listy pacjentów, którzy nie mogą czekać dłużej niż dwa lata, czyli tych najbardziej potrzebujących. Te zmiany są szczególnie ważne dla naszego regionu. Najwięcej osób oczekujących na operacje zarejestrowanych jest w województwie śląskim. Wynika to, m.in. z tego,
że mamy bardzo wiele ośrodków ortopedycznych na wysokim poziomie.

- Jest Pan jednym z najbardziej cenionych lekarzy w Polsce. Dlaczego
zdecydował się Pan na karierę polityczną?
- W ciągu niespełna pół
roku razem z zespołem młodych, wierzących w sukces współpracowników, wynegocjowaliśmy w Brukseli 12 mld zł dla polskiej służby zdrowia. To jest prawie
20 proc. budżetu NFZ. Pieniądze te zostaną zainwestowane w rozbudowę infrastruktury i zakup wyposażenia, profilaktykę zdrowotną oraz kształcenie kadr medycznych. To jest odpowiedź
na pytanie, czy nie żałuję, że
zostałem ministrem zdrowia.
To samo dotyczy Sejmu. Nie
jestem politykiem. Jestem
przede wszystkim lekarzem,
a w Sejmie musi być ktoś, kto
będzie stał na straży praw
pacjentów.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Centrum Dietetyki Personalnej

Od

niedawna w naszym mieście działa gabinet Dietetyczno-Diagnostyczny.
Naszym celem jest znalezienie
i wyeliminowanie przyczyny dolegliwości naszych pacjentów, a nie leczenie ich skutków.

Pomagamy pozbyć się chronicznych zmęczeń, zakwaszenia organizmu, wspieramy w walce z zarobaczeniem, a także co się z tym
wiąże zatoksynieniem organizmu.
Doradzamy, jak zmienić nieprawidłowe nawyki żywieniowe,
usunąć zbędne kilogramy, a także uzupełnić niedobory witamin
oraz mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w zdrowiu naszego
organizmu.
W gabinecie jest możliwość wykonania skanu ciała STRD - jest
to Bezpieczny, Bezbolesny oraz
Bezdotykowy pomiar, po którym
widzimy kondycję organizmu,

a także wszystkie zmiany w kręgosłupie, które mogą powodować
wszelkiego rodzaju dolegliwości.
Dzięki tej analizie można dowiedzieć się, jaki jest stan psychofizyczny oraz metabolizm i na
tej podstawie dobrać optymalną
dietę na dany czas. Wyniki badania zawierają także wskazówki
dotyczące treningu ruchowego
i nawadniania organizmu.
W gabinecie czekają na Państwa zawsze uśmiechnięte i chętne do pomocy lek. Specjalista medycyny rodzinnej Stanisława
Moczała, a także dietetyk kliniczny Patrycja Białończyk.

Znajdujemy się na ul. Wielkopolskiej 3/1, blok 106, tel. 535-679-569
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Już pół wieku przed naszą erą Herodot powiedział,
że: „z potraw, które się zjada, powstają wszystkie
ludzkie choroby”. Od tego czasu nic się nie zmieniło,
a w zasadzie jest znacznie gorzej. Herodot i ludzie
żyjący w jego czasach raczej nie odżywiali się w tak
nieracjonalny sposób, jak my.

Miej
odwagę

P

i spójrz
na wagę
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LEKARZ

Arkadiusz Forajter
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Gabinet USG

Jastrzębie-Zdrój, ul. S. Wyspiańskiego 8
badania USG:
n tarczycy, n USG piersi, n jamy brzusznej
n żył i tętnic metodą kolorowego Dopplera

Rejestracja nr. tel. 691 419 176
Twoja waga
w kilogramach
x 24 = Twoje
podstawowe
zapotrzebowanie
kaloryczne.

ko. Każdy z nas wykonuje jakieś życiowe czynności. Poruszamy się, pracujemy, trawimy, spacerujemy, uprawiamy sport itp. W wyniku
tego nasze ciało spala więcej kalorii, niż wynosi minimum potrzebne do życia.
O ile więcej, zależy od wieku i poziomu aktywności fizycznej. Generalnie przyjmuje się pewne uśrednione
wartości.

do 30 lat

30-40 lat

powyżej 40 lat

Siedzący

30 proc.

25 proc.

20 proc.

jest to trudne, bo wymaga samodyscypliny i podstawowej wiedzy o kaloryczności
produktów. O pewnych sprawach warto jednak wiedzieć.
Podstawowe pytanie brzmi,
ile jeść, aby nie schudnąć
i nie przytyć? Można to łatwo
i szybko wyliczyć.

Umiarkowanie aktywny

40 proc.

35 proc.

30 proc.
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Aktywny, sportowy

50 proc.

45 proc.

40proc.

abyśmy, zamiast dawać zarabiać dietetykom, sami kontrolowali stan naszych kilogramów? Teoretycznie tak, choć

rzyczyna wielu chorób tkwi w złym jedzeniu i nadwadze. Czy jest szansa

Tryb aktywności

Z tabeli wybierz wartość najbardziej zbliżoną
do Twoich danych i pomnóż przez swoje podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne.
Przykładowo: mężczyzna przed trzydziestką,
ważący 75 kilogramów, aktywny fizycznie (pracuje
w magazynie hipermarketu i trzy razy w tygodniu
chodzi na siłownię).
75 x 24 = 1800
1800 x 0,5 (50 proc.) = 900
1800 + 900 = 2700

Wiek

Mężczyzna potrzebuje więc 2700 kalorii
dziennie, aby zachować wagę 75 kilogramów. Jeżeli chce zostać „pakerem” z grubym karkiem,
musi dodać 500 kalorii dziennie, aby przybierać
na wadze w tempie pół kilograma na tydzień. I
odwrotnie. Odjęcie 500 kalorii od dziennego jadłospisu zagwarantuje mu spadek wagi o pół
kilograma na tydzień, czyli około dwa kilogramy w ciągu miesiąca. Oczywiście, łatwiej to napisać, niż zrobić.

Przykładowa kaloryczność
w 100 gramach produktów
ananas w puszce - 61
arbuzy - 33
banany - 90
czereśnie - 58
jabłka - 48
truskawki - 32
winogrona - 67
bułka graham - 271
bułka jęczmienna - 253
bułka wiejska - 270
chleb bezglutenowy - 260
chleb domowy - 280
chleb graham - 218
chleb tostowy - 301
chleb żytni - 185
kluski śląskie - 130
makaron czterojajeczny - 389
makaron spaghetti - 358
musli chrupkie tropikalne - 415
owsianka - 330
kasza gryczana - 330
ryż biały - 360
krokiety z kapustą - 172
naleśniki - 222
pierogi z mięsem - 257

pierogi ruskie - 152
tortilla - 319
warzywa mrożone
na patelnię - 60
gorący kubek - 31
bogracz - 138
frytki - 331
pizza supreme - 238
mleko 2proc. - 51
jogurt grecki - 123
jogurt activia - 60
ser camembert president - 197
ser hochland - 300
mozzarella light - 157
oscypek - 424
twaróg chudy - 100
jako kurze gotowane - 150
baleron gotowany - 250
kabanos wieprzowy - 328
kabanos drobiowy - 255
kaszanka - 274
kiełbasa domowa - 328
kiełbasa parówkowa - 331
kiełbasa śląska - 217
polędwica sopocka - 171

salami - 580
szynka z indyka - 88
szynka wiejska - 255
tatar - 195
bicmac - 495
bigos - 118
gołąbki - 112
śledź w occie - 170
filet z dorsza pieczony - 94
makrela wędzona - 228
chałwa - 469
czekolada mleczna - 525
baton knopers - 528
chipsy bekonowe - 528
orzeszki ziemne w puszce - 618
popcorn - 500
ciasto drożdżowe - 290
piernik alpejski - 368
sok pomidorowy - 57
frugo czarne - 40
kawa espresso - 2
kawa latte - 54
wódka - 231
wino czerwone wytrawne - 68
piwo jasne - 49

Wyliczenie to daje informację, ile energii zużyje Twój organizm. Jednym
słowem, liczba ta pokazuje, ile kalorii potrzebujesz,
aby żyć. Ale to nie wszyst-

GwaranCJA

bezpiecznego życia

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce rozrasta się
w błyskawicznym tempie. Firmy prześcigają się
w nowych, atrakcyjnych ofertach. Praktycznie nie ma
rzeczy ani sytuacji, której nie można ubezpieczyć.
To dobra informacja dla nas, klientów.
Jest też mniej optymistyczna wiadomość.
Na tak wyspecjalizowanym rynku, statystyczni
klienci mają problem z prawidłową oceną
oferty. Kto nie jest fachowcem
w branży i ubezpiecza się na własną rękę,
ten ryzykuje podpisaniem niekorzystnej albo
przepłaconej umowy. Takich sytuacji można
uniknąć. Wystarczy zaufać ludziom, którzy się
znają na ubezpieczeniach. Wystarczy zaufać
Gwarantowi. Jest to jedna z najstarszych
i najbardziej renomowanych firm w naszym
regionie, zajmujących się doradztwem
ubezpieczeniowym. Gwarant potrafi dobrać
polisy zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami
i możliwościami finansowymi klienta. Dzięki
jastrzębskiemu Gwarantowi wielu osobom udało się
wyjść obronną ręką z trudnych, nieraz dramatycznych
sytuacji życiowych.
Mówiąc krótko: z Gwarantem żyje się bezpieczniej.
Śląska Agencja Ubezpieczeń
GWARANT Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1
tel. 32 476 34 80, 500 196 306
www.sau-gwarant.pl
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Kolejny wyścig już 13 grudnia

Wraki na start
Autoskup
Złomowanie
Autoczęści
Recycling

Ireneusz Furczyk

www.auto-importer.pl

Skup Samochodów Za Gotówkę

WRAK RAC
E

W

rak race, czyli wyścig wraków, już
po raz piąty rozegrał się na terenie
złomowiska przy ul. Pszczyńskiej
412 w Jastrzebiu-Zdroju, a oragnizatorem była firma Auto Importer Ireneusz Furczyk. W listopadowej edycji nie zabrakło zawodników, kibiców oraz emocji, bowiem w tym wyścigu, jak
w żadnym innym zawodnicy nie
muszą oszczędzać swoich sa-

mochodów. Wygrywają ci, którzy podczas 15-minutowej rundy
eliminacyjnej, jako pierwsi dojadą do mety. Następnie, o ile auto
nie odmówi posłuszeństwa, kierowców czeka runda półfinałowa
i jak dobrze pójdzie - wielki finał
z najlepszymi wrakami. Tu liczy
się tylko to, kto pierwszy dotrze
do mety, a nie jest to wcale takie
proste, bowiem dla samochodów
jest to ostatnia podróż życia. Jazda na feldze? Norma. Zdarza się

osobowe | dostawcze | uszkodzone | sprawne
niezależnie od rocznika | do 1500 zł

również, że auto przejeżdżając linię mety jest o kilka kilogramów
lżejsze, niż na starcie - powód?
Utrata części po drodze. Ale najważaniejszy jest efekt - meta! Jako
pierwszemu udało się ją przejechać Bartoszowi Jeleniewiczowi,
drugi był Robert Somerlik, a trzeci Krzyszfof Cwynar. Zwycięzcy
otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów: bezpłatny kurs operatora koparko-ładowarki, ufundowany przez CKZ-Cypcer, bony o wartości 150,
100 i 50 zł od Warsztatu Elektromechanicznego Robert‘s Garage, karnety na tatuaże artystyczne od Pawcio Kamulaż oraz breloczki Studio Biżuterii Artystycznej Agat Arts.

Niektórym wydaje
się, że ściganie
się we wrakach
to sport typowo
męski - nic bardziej
mylnego!

Samochód Mazda 323. Michał Kowalczyk podczas wyścigu.

Moto
rady
Jerzy Paja

J

W Jastrzębiu rywalizowały także panie i to one otrzymały breloczki firmy Agat Arts.

W tej edycji imprezy doszło
do dyskwalifikacji, bowiem zawodnik jechał bez kasku. Szkoda, bo walczył o wejście do finału i miał ogromne szanse na zwycięstwo, ale bezpieczeństwo ponad wszystko.
Cały czas trwają zapisy na kolejny wyścig i są dostępne samochody, które można dostować do
ścigania! Podczas zawodów 13
grudnia odbędzie się również
pokaz ratownictwa medycznego oraz samochodowego, organizowany przez Jastrzębski Oddział Ratownictwa Medycznego. Specjaliści podzielą się wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowano również pokaz quadów na torze oraz
inne atrakcje dla widzów i zawodników.
- Zawody są doskonałą okazją pokazu umiejętności dla
młodych kierowców, którzy po
zrobieniu prawa jazdy mogą na
bezpiecznym torze przetestować swoje umiejętności..., które
zaprocentują w przyszłości bezpieczną jazdą na drogach. Preferujemy jazdę samochodami

G ot ó wka

Własny Transport Z Okolic Śląska
Formalności Na Miejscu U Klienta
Autokasacja, Złomowanie, Zaświadczenia

Zadzwoń: 666

101 505, 666 222 505

S prawd ź

N asze

C en y

ZAPRASZAMY

Zapisy: 666 500 503, e-mail: wrakrace@autoimporter.eu
przygotowanymi przez zawodników we własnym zakresie,
które potem odkupi firma recyklingowa. A od stycznia czekają nas zmiany w regulaminie Stowarzyszenia. Musimy zapewnić
maksimum bezpieczeństwa, bez
utraty tego, co w tych wyścigach

jest najpiękniejsze - swobody, inwencji startujących i frajdy. Mam
nadzieję, że po przystąpieniu do
Stowarzyszenia stworzymy ligę
krajową i będzie można organizować zawody okręgowe i krajowe - powiedział Irenusz Furczyk,
organizator wyścigu.

Organizatorzy i zwycięzcy niedzielnego rajdu.

Co kierowca wozić powinien?

eszcze nie tak dawno wielu
kierowców woziło w bagażniku pełny komplet narzędzi
i wachlarz części zamiennych.
Dopiero potem można było znaleźć apteczkę lub jej imitację,
dalej gaśnicę (od czasu kiedy
stało się to obowiązkiem), trójkąt ostrzegawczy, no i linkę holowniczą (a nuż się przyda). Są
jeszcze tacy, którzy cały ten majdan wożą do dziś, ale większość
oprócz koniecznych dwóch
„niezbędników” - nie ma nic.

Którzy mają rację, trudno rozstrzygnąć,
ale jak zwykle prawda leży pośrodku. Są
elementy wyposażenia samochodu, które trzeba mieć koniecznie, i są takie, które
dobrze mieć z rozsądku.

Lista obowiązkowego
wyposażenia każdego
samochodu w Polsce jest
krótka.
Zgodnie z przepisami, w każdym pojeździe powinna znaleźć się gaśnica

i trójkąt ostrzegawczy. Trójkąt musi posiadać homologację, a za jego brak grozi
nam mandat, natomiast gaśnica powinna
mieć minimum 1 kg pojemności, homologację oraz aktualne badanie techniczne.
Za brak gaśnicy lub umiejscowienie jej
w trudno dostępnym zakamarku, również
możemy „zarobić” mandat. I to wszystko
z wyposażenia obowiązkowego.

Przy tak skromnych
wymaganiach, warto
jednak zaopatrzyć
auto w kilka dodatków,
których przepisy nie
wymagają,
a które mogą okazać się niezwykle
przydatne. Choćby apteczka. W Polsce
nie ma obowiązku posiadania apteczki,
ale jej posiadanie dyktuje zdrowy rozsądek. Może być potrzebna nie tylko w razie wypadku, ale np. gdy skaleczymy się
na parkingu. Jej posiadanie ma jednak
sens tylko wtedy, gdy jest odpowiednio
wyposażona. Porządnie wyposażona apteczka powinna zawierać: bandaże, kompresy gazowe, plastry, opaskę uciskową,

środek odkażający, ustnik do sztucznego
oddychania, rękawiczki ochronne, chustę trójkątną i koc termoizolacyjny. Lepiej,
żeby to wszystko tylko mieć i wozić, ale
w razie potrzeby może okazać się bezcenne.
Oprócz wymienionych wyżej „niezbędników”, w czasie podróży, a także codziennej eksploatacji pojazdu

warto mieć kilka
niezbędnych narzędzi
i akcesoriów.

Nóż lub scyzoryk będzie przydatny nie tylko w razie awarii. Gdy ta się
nam już przydarzy (w dzisiejszych samochodach niestety sami za wiele nie
zrobimy), płaski i krzyżowy śrubokręt
do usunięcia drobnej usterki może okazać się niezbędny. Nie powinno zabraknąć też sprawnego podnośnika i klucza
do kół, nieodzownych podczas wymiany koła (jeśli jest na wyposażeniu samochodu), kamizelki odblaskowej, kompletu żarówek i rezerwowych bezpieczników, taśmy izolacyjnej, latarki, kil-

ku opasek zaciskowych, rękawic roboczych i jeśli mamy miejsce, linki holowniczej, choć dziś w razie awarii zazwyczaj wzywa się lawetę. Zimą i podczas
wyjazdów na biwak, warto też wrzucić
do bagażnika saperkę, by w razie potrzeby wykopać się ze śniegu lub piachu. Wszystko to złożone „do kupy” zajmuje naprawdę niewiele miejsca w bagażniku, a w przypadku drobnej usterki, może się okazać bardzo przydatne.
W takich przypadkach wzywanie pomocy drogowej może być zwykłą stratą
czasu, bo po przyjeździe „fachowców”
okaże się, że z drobiazgiem sami poradzilibyśmy sobie bez problemu. Oczywiście, tylko w przypadku posiadania
akcesoriów potrzebnych do jego usunięcia.
I jeszcze jedno: Niby wszystko wiemy, ale w samochodzie warto mieć ulotkę z podstawowymi zasadami udzielania
pierwszej pomocy, bo w stresie i pośpiechu często nam ta wiedza z głowy ulatuje. Do pasów bezpieczeństwa można dołączyć specjalny nóż do ich przecinania
oraz młotek do rozbicia szyby. Lepiej na
zimne dmuchać!
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Już pod koniec października hokeiści JKH GKS Jastrzębie zapewnili sobie udział
w rywalizacji najlepszych sześciu zespołów ligi. Zwycięstwem 3:0 nad Naprzodem Janów
zagwarantowali sobie także miejsce w turnieju finałowym Pucharu Polski.

Mocna czwórka
B

roniący wicemistrzostwa Polski, jastrzębscy hokeiści na razie zajmują czwarte
miejsce w tabeli. To i tak więcej, niż oczekiwali kibice. Po
drastycznym ograniczeniu finansowania miejskiego sportu
przez Jastrzębską Spółkę Węglową, JKH popadł w finansowe tarapaty. O dramatycznej
sytuacji klubu pisaliśmy już
nieraz na łamach naszej gazety. Na szczęście, hokeiści
trzymają się dzielnie i kto wie,
czy nie sprawią niespodzianki
w decydującej fazie rozgrywek. Ostatnio o JKH było głośno w mediach także z innego powodu. Wielkim skandalem zakończyło się spotkanie
w Bytomiu, gdzie miejscowa
Polonia podejmowała naszych
hokeistów. Sędzia w siódmej
minucie musiał zakończyć

W

mecz. Po tym, jak z lodu po
starciu pod bandą, długo nie
podnosił się jeden z graczy
JKH, ekipa gości w ramach
protestu postanowiła udać się
do szatni. Jastrzębianie uskarżali się na zły stan techniczny band, który mógł zagrażać
zdrowiu zawodników. W tej
sytuacji sędzia główny po od-

czekaniu dwóch minut zakończył spotkanie. Raport o tym
incydencie złożony zostanie
Polskiemu Związkowi Hokeja
na Lodzie.
Przypomnijmy, że to nie
pierwszy incydent na meczu
w Bytomiu w tym sezonie.
Wcześniej jedno ze spotkań
zostało zakończone przed-

wcześnie z powodu unoszącej się mgły, która znacznie
osłabiała widoczność. Mecz
JKH GKS Jastrzębie z Polonią
Bytom, został powtórzony na
neutralnym terenie, czyli bocznym lodowisku katowickiego
Spodka. Sprawiedliwości stało się zadość. Jastrzębianie
w pięknym stylu wygrali 2:1.

Remisem zakończył rundę jesienną zespół GKS 1962 Jastrzębie. W Zdzieszowicach nasi
piłkarze podzielili się punktami z tamtejszym Ruchem. GKS zajmuje w tabeli solidne, siódme
miejsce. Raczej nie spadnie z trzeciej ligi, ale też nie zapowiada się na awans do drugiej.

Solidna siódemka
T

en mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie gospodarze rozpoczęli bardzo odważnie. Od pierwszych
minut zespół trenera Łukasza Rogacewicza grał wysokim pressingiem i nasi piłkarze mieli kłopoty z wyprowadzeniem piłki
z własnej połowy. Ofensywa Ruchu nie
przyniosła jednak spodziewanych efektów. W zasadzie tylko raz zagrozili bramce

Grzegorza Drazika. Po strzale Dawida Czaplińskiego piłka minęła słupek w bezpiecznej odległości. Po kwadransie gra się wyrównała. Cóż z tego skoro nadal groźniejsi byli zdzieszowiczanie. Nagrodą dla nich
za ofensywne nastawienie był gol zdobyty
na sześć minut przed gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą połowę. Denis Sotor zdecydował się na uderzenie zza pola

karnego, a piłka minęła gąszcz nóg obrońców GKS-u i wpadła do bramki. Po zmianie
stron do głosu doszli jastrzębianie. Nasz
zespół uzyskał sporą przewagę, ale długo
nie potrafił udokumentować ją golem. Okazji ku temu nie brakowało, ale podopiecznym trenera Grzegorza Łukasika brakowało zdecydowania. Dopiero na siedem
minut przed końcem nie pomylił się Wojciech Caniboł. Wprowadzony do gry niespełna kwadrans wcześniej napastnik GKS-u wykończył strzałem niemal do pustej
bramki indywidualną akcję Kamila Jadacha.
W ostatnich minutach nasza drużyna rzuciła się do ataków, chcąc przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę. Jednak to gospodarze byli bliżsi zdobycia gola na wagę
wygranej. Mecz w Zdzieszowicach był dobrym podsumowaniem występów jastrzębskich piłkarzy w jesiennej rundzie sezonu 2015/2016. Zajmują oni w tabeli solidne,
siódme miejsce. Mając dorobek 22 punktów raczej nie spadną z ligi, ale trudno będzie dogonić Odrę Opole, która z 34 punktami jest samotnym liderem tabeli i zmierza
po awans do drugiej ligi.

Same się obronią

Z

akończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet, zor-

Dobrze zorientowani

ganizowanego przez Straż
Miejską w Jastrzębiu-Zdroju. W prowadzonych od po-

czątku września zajęciach
uczestniczyło 40 pań, które
pod okiem doświadczonego

instruktora miały okazję zapoznać się z przystępnymi
dla kobiet w każdym wieku
technikami samoobrony oraz
uzyskać praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa na co dzień. Na zakończenie kursu Prezydent Miasta Anna Hetman wraz z Komendantem Straży Miejskiej
pogratulowali
wszystkim
uczestniczkom wytrwałości,
zostały też wręczone pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie panie zainteresowane taką formą zajęć
mogą liczyć na kolejne edycje kursu w przyszłym roku.

ramach polsko-czeskiej
ligi
biegów na orientację, w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się pierwsze
mistrzostwa, zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 10, Zarząd
os. Arki Bożka, Urząd
Miasta i UKS ZSZ-Jedynka. Patronat nad imprezą objął poseł Grzegorz
Matusiak.
W imprezie wystartowało
wiele dzieci, ale nie brakowało
osób starszych. Przygotowano
kilka kategorii z podziałem na
płeć i poziom zaawansowania
w biegach. W każdej z nich wyłoniono najlepszą trójkę. Dla
zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe i pamiątko-

we statuetki. Na starcie stanęli nie tylko zapaleni sportowcy,
ale także rodziny z dziećmi. Dla
mieszkańców osiedla Arki Bożka i naszego miasta przewidziano dodatkowe nagrody. Zaproszenie do startu przyjął, m.in. wiceprezydent Janusz Buda, który pobiegł w duecie z radnym
Szymonem Klimczakiem - Przewodniczącym Zarządu os. Arki
Bożka. Dopisała pogoda. Dzięki temu uczestnicy mogli skupić się nie tylko na pokonaniu
dystansu, ale także na zwiedzaniu najciekawszych zakamarków osiedla Arki Bożka. Organizatorzy planują kolejny bieg
na orientację w czasie weekendu majowego, na który już teraz
serdecznie zapraszają. Szczegóły w mediach, a także na facebooku - „Osiedle Arki Bożka”.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii
DA:
1. Brzoska Marlena
2. Marszałek Maria
3. Marszałek Hanna
HA:
1. Zmuda Dariusz
2. Głodowicz Bartosz
3. Pasek Marcin
DB:
1. Cimek Marta
2. Zmuda Ilona
3. Mastela Krystyna

HB:
1. Kałuża Jakub
2. Klimczak Szymon
3. Kołeczko Bartosz
DC:
1. Zmuda Maja
2. Niecha Ola
3. Zadworna Julia, Wdera Nikola
HC:
1. Jaskuła Sebastian
2. Jurkowski Jakub
3. Żak Kamil

Płetwy na medal

P

uchar Europy Juniorów w pływaniu w płetwach odbył się na pływalni „Wodna Nuta” w Opolu.
W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników z 30 klubów i 11 państw, m.in. z Turcji,
Szwajcarii, Estonii, Litwy, Niemiec, Czech i Rosji. Polskę reprezentowali: UKS Delfinek
Chodzież, Laguna 24 Toruń,
Manta Kościerzyna i KS Nauti-

lus z Jastrzębia-Zdrój. Nasi zawodnicy nie przynieśli wstydu, choć stawka zawodów
była bardzo silna. Indywidualnie pływacy z Jastrzębia-Zdroju stanęli dziesięć razy na podium, a w wyścigach sztafetowych odnieśli dwa zwycięstwa. Warto wspomnieć, iż
Zuzanna Rzepka ustanowiła
nowy Rekord Polski na 100 pw
z wynikiem 42.29 .

Zwycięzcy drużynowi:
1.Pays D’Aix Natation - Francja 
2.UKS Delfinek Chodzież 
3. KS Nautilus Jastrzębie 

1379 pkt
1195 pkt
1048 pkt
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Horoskop
Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że nie samym
chlebem człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za
wszelką cenę. Od czasu do czasu trzeba odpocząć.
To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, jest
już na tyle ważne, że sprawy będą się toczyć w sposób pozytywny same z siebie. Osoba, która jest Ci
bardzo bliska, zaczyna się od Ciebie oddalać. Zrób
coś, aby ten trend odwrócić.
Ryby (19.02-20.03) Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś będzie chciał Ci odebrać to, na
czym bardzo Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj na rozwój wypadków, bo stracisz na tym bardzo wiele. Weź
sprawy w swoje ręce i z człowieka broniącego się, zamień się w agresora. Tylko w ten sposób obronisz się
przed zakusami osoby, która chce Twoim kosztem zyskać szczęście.
Baran (20.03-20.04) Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś w poprzednich miesiącach roku. Być może nawet zwątpiłeś w słuszność swoich działań, ale to co sobie zaplanowałeś, właśnie się
ziści. Nie popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany
krok może spowodować, że misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
Byk (21.04-21.05) Podejmiesz się bardzo ambitnych
zadań. Z początku wszystko będzie szło jak po grudzie
i z tego powodu będziesz się zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie i z każdym kolejnym
tygodniem będzie nabierała przyspieszenia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko będzie doskonale
się układało.
Bliźnięta (22.05-22.06) Listopad to miesiąc podczas którego będziesz się trochę nudził. Jednak te nieciekawe chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami
tak z Twojej strony, jak ze strony innych. Efekt będzie
czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj,
że wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się
i wszystko skończy się dobrze.
Rak (21.06-22.07) Przez listopad przejdziesz jak burza. Mimo że w Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub
osoby), która bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to jednak
nie uda się jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. Zwróć
uwagę na ludzi, którzy się do Ciebie uśmiechają, ale
w ich oczach widać zazdrość. Uważaj na nich. Nie patrz
jednak na wszystkich jak na potencjalnych wrogów. Są
bowiem ludzie bardzo Ci przyjaźni. Zbytnia nieufność
może ich zrazić do Ciebie.

Lew (23.07-22.08) Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze
lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś w każdej sytuacji wychodził na swoje.
W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował rewanżu tego człowieka.
Panna (23.08-22.09) Mimo że to Ty będziesz miał rację, to czeka Cię fala nieporozumień i kłótni. Za wszelką cenę zachowaj spokój i nie wdawaj się w awantury.
Lepiej jest odczekać i dopiero na spokojnie przekonywać
innych do swoich racji. W końcu wszyscy, co Cię krytykowali zaczną rozumieć, że prawda jest po Twojej stronie.
Nie zapominaj o sobie. Daj sobie odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę szaleństwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to, co było przykre.
Waga (23.09-23.10) Wygląda na to, że zapomnisz
o tym, że oprócz przyjemności masz też obowiązki. To
spowoduje, że na krótki czas wpadniesz w niewielkie
kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz naprawiać
swoje błędy. Będzie to docenione przez tych wszystkich,
którym na Tobie zależy i którzy w Ciebie wierzą. Wbrew
pozorom jest kilkoro takich ludzi.
Skorpion (24.10-22.11) Wszystko dobre, co się dobrze
kończy. To, co miało się stać złego, już się stało. Dlatego też listopad będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój odejdzie w zapomnienie, a to dzięki temu, że obok
Ciebie będą tylko tacy ludzie, którzy Ci dobrze życzą,
a co najmniej tacy ludzie, którzy Cię szanują i czują do
Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo to jest Twój czas!
Strzelec (23.11-21.12) Chociaż listopad zacznie się tak
jakby nijako, to każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj strony praca lub nauka, z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, ani
z drugim, bo to przynajmniej na razie nie ma sensu. Najlepiej by było, abyś czasami oddawał się błogiemu lenistwu i to najlepiej w samotności. Z lenistwem jednak
też nie przesadzaj!
Koziorożec (22.12-19.01) Jest coraz lepiej! I będzie
jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś w każdej sytuacji wychodził
na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował rewanżu tego człowieka.
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Wśród osób, które do 10 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową.
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Oliwia Gołębiowska. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

