
nr 2 (672) I luty 2017 I rok XXVII bezpłatny miesięcznik informacyjny 
Miasta Jastrzębie-ZdrójISSN 1233-1600

www.jastrzebie.pl

MIASTO SZYKUJE
SIĘ DO REFORMY

EDUKACJI

IM W DUSZY
 GRA

MUZYKA
CO DALEJ Z PKM?

strony 6-7 strona 10 strona 20



2 Jastrząb I luty 2017

W NUMERZE

Redaktor naczelny: 
Rafał Guzowski
Dziennikarze: 
Maciej Gucik, Rafał Guzowski,  
Agata Krypczyk, Katarzyna Wołczańska
Skład: 
Aneta Czarnocka-Kanik, Piotr Kędzierski
Adres redakcji: 
Urząd Miasta
44-335 Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
pok. 102 A, 107 A (I piętro)
Kontakt:
tel. 32 47 85 138, 32 47 85 349
tel./fax: 32 47 19 444
e-mail: jastrzab@um.jastrzebie.pl
Druk:  OFFSETdruk i Media Sp. z o.o., ul. Frysztacka 48, 
43-400 Cieszyn
Nakład: 13 000 egz. 
Na okładce: 
Popisy gry na keyboardzie - fot. Piotr Kędzierski
Fotografia Urząd Miasta: 
Robert Sitek
Fotografia Prezydent Miasta Anny Hetman : 
Damian Hetman
Grafiki i fotografie (str. 5, 12, 13): 
pl.freepik.com; https://pixabay.com

ROZMAWIALI O EDUKACJI...................................................................4

ZDECYDUJ O BUDŻECIE!......................................................................5

MIASTO SZYKUJE SIĘ DO REFORMY EDUKACJI..................................6

ZMIENIŁY SIĘ ZASADY FINANSOWANIA SZKÓŁ................................6

11 WIELOFUNKCYJNYCH BOISK.........................................................8

18 PLACÓW ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW..................................8

TRWA REMONT W SZKOLE..................................................................9

CO DALEJ Z PKM?...............................................................................10

JASTRZĘBSKI PUP NAJLEPSZY NA ŚLĄSKU.......................................11

TABLICE MIERZĄ PRĘDKOŚĆ.............................................................11

TRWAJĄ WYPŁATY Z PROGRAMU 500 PLUS....................................12

MOŻNA ODPRACOWAĆ ZADŁUŻENIE..............................................12

CZY KOLEJ WRÓCI DO MIASTA?........................................................13

TRWAJĄ KONTROLE STRAŻY MIEJSKIEJ............................................14

MAJĄ PERSPEKTYWY..........................................................................14

KALENDARZ IMPREZ.....................................................................15-18

SENIORZY ZAPRASZAJĄ!....................................................................19

IM W DUSZY GRA MUZYKA...............................................................20

DZIADY NOWOROCZNE.....................................................................21

ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA?................................................................22

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA..............................................................23

V POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA BRANŻOWE – DRUGA TURA 

LOKALNYCH SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH........................................24

OGŁOSZENIA................................................................................25-28

NOWOROCZNE MEDALE KOKI..........................................................29

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY LAGUNY..............................29

PIŁKARSKIE PRZYGOTOWANIA ROZPOCZĘTE.................................30

WYPADY NA DECHY NA PÓŁMETKU................................................30

WYSTAWA EDYTY DRAUS..................................................................31

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 600
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 85 100
fax. 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 

www.jastrzebie.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa I 7.30 - 15.30
czwartek I 7.30 - 17.00
piątek I 7.30 - 14.00

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych: 

facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/

youtube.com/MiastoJastrzebie

twitter.com/JastrzebieZdr

instagram.com/mojejastrzebie/

snapchat @Jastrzebiezdroj

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

bezpłatny miesięcznik informacyjny  
Miasta Jastrzębie-Zdrój



PREZYDENT MIASTA

3www.jastrzebie.pl

Drodzy Mieszkańcy,
ostatnie tygodnie mojej pracy zdominowały dwie 
sprawy. Pierwsza - to reforma oświaty. Druga – 
to komunikacja miejska w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak dobrze Państwo wiecie, zawodowo zwią-
zana jestem ze środowiskiem nauczycieli. Stąd 
też sprawy oświaty w Jastrzębiu-Zdroju są mi 
szczególnie bliskie. Stojąc w obliczu koniecz-
ności wdrożenia reformy rządowej, pochylam 
się nad każdym jej aspektem. Wraz z Wydziałem 
Edukacji, dyrektorami szkół, a także nauczycie-
lami i rodzicami prowadzimy szereg rozmów. 
Wierzę, że szerokie konsultacje w tym temacie 
są jak najbardziej potrzebne. Wdrażając reformę, 
decydujemy o życiu tysiąca jastrzębian. Dlatego 
tak ważny jest każdy głos. Wysłuchujemy opinii 
wielu osób, by móc zaproponować rozwiązania 
najbardziej optymalne zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli.

Decydując o sieci szkół musimy patrzeć w przy-
szłość, mając jednocześnie w głowie słynne słowa 
Jana Syriusza Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczy-
pospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

Drugą ze spraw, która szczególnie leży mi na 
sercu, jest komunikacja miejska. Ostatnie mie-
siące to nieustannie powracający temat sytu-
acji finansowej w Przedsiębiorstwie Komuni-
kacji Miejskiej. Niektórzy z Was chcieliby pewnie 

zadać mi pytanie: skąd ta troska, skoro to firma 
prywatna? Otóż, uważam, że rolą prezydenta jest 
nie tylko zachęcanie przedsiębiorców do two-
rzenia nowych miejsc pracy, ale i troska o te już 
istniejące. Tym bardziej, gdy usługi takiej firmy 
mają istotny wpływ na jakość życia jastrzębian. 
PKM działa w naszym mieście już szereg lat. Za-
trudnia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Mam 
nadzieję, że dzięki naszym wspólnym staraniom 
uda się rozwiązać jego problemy. 

W tym miejscu chciałabym zapewnić, że wraz 
z moimi zastępcami i radnymi szukamy alter-
natywy dla komunikacji miejskiej, która w pełni 
satysfakcjonowałaby mieszkańców Jastrzębia-
-Zdroju. 
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ROZMAWIALI O EDUKACJI
W połowie stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady 

Miasta. Temat dotyczył jakże aktualnego obecnie tematu budowania nowej siatki szkół, 
która musi uwzględnić założenia reformy oświaty. W związku z tym, że władze miasta 

zmiany w oświacie traktują priorytetowo, w spotkaniu brali udział  
również dyrektorzy szkół.

Głównym tematem styczniowych 
obrad komisji była reforma oświaty 
w mieście. Wyczerpujących infor-
macji na temat planowanych zmian 
udzielił zebranym naczelnik Wy-
działu Edukacji Andrzej Pawłowski. 
Przedstawił również propozycję re-
formy systemu edukacji w oparciu 
o konkretne projekty uchwał. 
Komisja Edukacji i Polityki Spo-
łecznej, mając na uwadze dobro 
nauczycieli i uczniów, chciała 
przede wszystkim zapoznać się z 
opinią dyrektorów szkół. - Proszę 
teraz usiąść na naszym miejscu i 
zadbać o to, żeby wszyscy byli za-
dowoleni. Chciałabym, żebyście 
Państwo wypracowali między sobą 
ten optymalny wariant, a my jako 
radni będziemy go popierać. Szkoła 
jest instytucją świadczącą usługi i 
w zależności od nich, i ich jakości 
albo będzie miała uczniów, albo ich 
nie będzie – argumentowała radna 
Elżbieta Siwiec (Klub Radnych Sa-
morządne Jastrzębie), zwracając 
się do dyrektorów szkół obecnych 
podczas posiedzenia komisji. Ci zaś 
w swoich wystąpieniach wyraźnie 
akcentowali, że zmiany w sieci 
szkół muszą być wprowadzone tak, 
by nie zaszkodzić uczniom. Na-

czelnik Wydziału Edukacji zwrócił 
uwagę na to, jak trudny będzie ko-
lejny rok szkolny. - Rozmawiamy z 
dyrektorami szkół i z przedstawicie-
lami związków zawodowych. Chodzi 
o to, by żaden z nauczycieli nie 
stracił pracy wskutek zmian w sys-
temie edukacji – mówił Andrzej 
Pawłowski. 
Z kolei Jacek Wuwer – przewod-
niczący Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (oddział w Jastrzębiu-
-Zdroju) stwierdził, że rozmowy 
jakie prowadzi miasto z kuratorium 
oświaty oraz z zainteresowanymi 
stronami są bardzo ważne. - Cieszę 
się, że pani prezydent zapowiedziała 
kontynuację rozmów związanych 
z reformą. Jako przedstawiciele 
związków zawodowych spróbujemy 
zrobić wszystko, by ta reforma we-
szła w życie z jak najmniejszymi ne-
gatywnymi skutkami. 
Prezydent Anna Hetman jeszcze raz 
zapewniła, że reforma w Jastrzębiu 
nie będzie rewolucją. Miasto jest 
merytorycznie do niej przygoto-
wane. Ważą się jednak losy wielu 
osób, a zmiany zawsze budzą nie-
pokój. - Każda zmiana wzbudza 
wiele emocji. Stajemy przed faktem, 
reforma musi być przeprowadzona. 

Musimy rozmawiać merytorycznie 
o sieci szkół, nie pozwólmy by emocje 
nas zdominowały. Bardzo proszę, 
aby rodzice, nauczyciele informo-
wali swoich dyrektorów o obawach 
czy dzielili się wątpliwościami. To 
właśnie z dyrektorami najczęściej 
rozmawiamy o kształcie jastrzęb-
skiej oświaty. – mówiła podczas 
komisji Anna Hetman, prezydent 
miasta. 
Radny Roman Foksowicz (Klub 
Radnych Platforma Obywatelska) 
zauważył, że to nie jest pierwsza 
dyskusja na temat reformy oświaty, 
która budzi wiele kontrowersji 
i wiele niepokojów. - Musimy zrobić 
wszystko, aby negatywne skutki 
społeczne tych zmian były jak naj-
mniejsze. (…) Władze miasta i Rada 
Miasta zrobią wszystko co możliwe, 
by nauczyciele nie stracili pracy – 
mówił.
Zgodnie z ustawą, do 31 marca Rada 
Miasta zobligowana jest do pod-
jęcia stosownych uchwał związa-
nych z reformą edukacji. O temacie 
będziemy informować na bieżąco. 

-rg-

fot. Piotr Kędzierski
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Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez 
minimum 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy 

w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat. 
Propozycję tę można złożyć:

ZDECYDUJ O BUDŻECIE!
Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w da-

nym roku kalendarzowym kończy 16 lat. Propozycje można składać  
od 1 marca do 15 kwietnia.

@

OSOBIŚCIE

LISTOWNIE

ELEKTRONICZNIE

w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, 
pokój 020A oraz w siedzibach za-
rządów osiedli i sołectw,

na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-
-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 
44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem 
„Budżet Obywatelski”,

na adres: 
budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, 
w formie zeskanowanego formularza.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zrealizo-
wane zadania: 

dotyczące terenów lub obiektów  
nie będących własnością miasta, 

dotyczące elementów organizacji ruchu drogo-
wego, zgodnie z przepisami prawa, 

których zweryfikowany koszt szacunkowy prze-
kracza kwotę jednostki pomocniczej, 

które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w 
mieście planami i prognozami,  

dla których zgłaszający nie wskazuje łącznych 
kosztów szacunkowych  
zaprojektowania i wykonania zadania,  
w przypadku gdy projekt jest konieczny.

1

2

3

4

5

do 31 stycznia 
Prezydent Miasta 
ustala kwotę bazową 
oraz kwoty jednostek 
pomocniczych

do 29 lutego Prezydent 
Miasta ogłasza nabór 
propozycji zadań

do 14 lutego 
Prezydent Miasta 
powołuje Zespół

od 1 marca do 15 kwietnia 
Zarządy Osiedli, Sołtysi i 
Wydział Organizacyjny 
Urzędu Miasta zgłaszają 
i przyjmują propozycje 
zadań od mieszkańców

do 30 kwietnia Zespół 
ocenia formalnie złożone 
propozycje i przekazuje je 
do właściwego wydziału 
lub właściwej jednostki 
w celu dokonania oceny 
merytorycznej

do 15 maja Komisja 
opiniuje propozycje 
zadań

do 30 czerwca Zarządy Osiedli, 
Sołtysi, Wydział Organizacyjny 
Urzędu poddaje pod głosowanie 
pozytywnie zweryfikowane 
wnioski (jeśli jest taka potrzeba)

do 10 maja wydziały,  
jednostki organizacyjne 
oceniają propozycje 
i poprzez Biuro Rady 
Miasta przekazują 
dokumentację do Komisji 
w celu zaopiniowania

do 22 maja 
Prezydent Miasta 
Ogłasza listy 
propozycji zadań 
zweryfikowanych 
pozytywnie

do 15 lipca 
Prezydent Miasta 
ogłasza listę zadań 
zakwalifikowanych do 
realizacji

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

E T A P Y  R E A L I Z A C J I
 B U D Ż E T U  O B Y W A T E L S K I E G O
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Zasada finansowania szkół w oparciu o Standardowy 
Koszt Utrzymania Ucznia („pieniądz idzie za uczniem”) 
w okresie niżu demograficznego powodowała, że na 
etapie tworzenia planów finansowych na następny 
rok mogły być niedoszacowane. Jednostka z mniejszą 
liczbą uczniów i z niedoszacowanymi oddziałami  nie 
zabezpieczała w pełni wydatków na planowane wyna-
grodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące. Likwidacja 
SKUU i przyjęcie nowych zasad  finansowania jedno-
stek oświatowych pozwoliły na planowanie realnych 

budżetów na rok  następny. Planowane  wydatki na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS, które stanowią 
około 80-85% całego budżetu jednostki zabezpiecza się 
w 100% w oparciu o aneks nr 1 do arkusza organizacyj-
nego szkoły. – mówi Anna Hetman prezydent miasta. 
Pozostałe wydatki (w tym media) zabezpieczono na 
poziomie średniej arytmetycznej z lat 2011-2014.

-rg-

Odkąd rząd zaproponował nowy 
system oświaty rekomendując li-
kwidację gimnazjów, władze mia-
sta trzymały rękę na pulsie. Zmiany 
w sieci szkół na bieżąco były kon-
sultowane, a propozycje założeń 
reformy szeroko dyskutowane i, co 
najważniejsze, opiniowane przez 
Kuratorium Oświaty. - Pierwsze 
informacje ze strony rządu doty-
czące reformy oświaty pojawiły się 
w czerwcu 2016r. Wówczas zostały 
dokonane wstępne analizy dotyczą-
ce sieci szkół. Już wówczas wiedzie-
liśmy, że nie będzie w mieście zmian 
rewolucyjnych – mówi Anna Het-
man, prezydent miasta.
Trudno było jednak mówić już 
wtedy o przygotowaniu konkret-
nych projektów uchwał, bo ustawa 
w ostatecznej wersji została podpi-
sana przez prezydenta RP 9 stycz-
nia br. Dopiero od tego czasu moż-
na było mówić o kształcie reformy. 

W naszym mieście wcześniej dys-
kutowano i konsultowano propozy-
cje wdrażania reformy, m.in. z dy-
rektorami szkół, radnymi, rodzica-
mi i kuratorium oświaty. Obecnie 
przygotowane są pierwsze projekty 
uchwał, które zostały przedstawio-
ne Kuratorium Oświaty, a ich osta-
teczny kształt będzie uzgodniony 
po wizytacji pracowników KO w ja-
strzębskich szkołach.
Reforma oświaty to przede wszyst-
kim duże zmiany dla nauczycieli 
zatrudnionych w gimnazjach. Mimo 

zapewnień ze strony Ministra Edu-
kacji, w każdym samorządzie ist-
nieje zagrożenie zwolnieniami 
nauczycieli. - Dostosowanie pla-
cówek do nowych wymogów usta-
wy to także dodatkowe obciążenie 
dla budżetu miasta. Szacuje się, że 
tylko na doposażenie pracowni dla 
klas VII i VIII, świetlic i sanitariatów 
dla małych dzieci, miasto wyda pół 
miliona złotych.

-rg-

ZMIENIŁY SIĘ ZASADY FINANSOWANIA SZKÓŁ
Prezydent miasta Anna Hetman zmieniła zasady finansowania szkół w mieście. Zniesio-
no coroczne ustalanie standardowego kosztu utrzymania ucznia (tzw. SKUU) wprowa-

dzając tym samym przejrzystą formułę utrzymania placówek.

MIASTO SZYKUJE SIĘ DO REFORMY EDUKACJI
Jastrzębie-Zdrój stoi w obliczu koniecznej reformy oświaty. To pokłosie decyzji rządu, 
zgodnie z którą do czerwca 2019 roku wygaszone zostaną wszystkie gimnazja. Taka 

zmiana w systemie oświaty budzi niepokój zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców 
uczniów. Jednak jak zapewniają władze naszego miasta, w Jastrzębiu-Zdroju nie będzie 

likwidacji szkół. – To nie będzie rewolucja. Sieć szkół jest stabilna. Pracujemy nad jak najłagod-
niejszym dla uczniów i nauczycieli przebiegiem tej reformy – zdecydowanie podkreśla 

naczelnik Wydziału Edukacji, Andrzej Pawłowski. 
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Od kiedy rozpoczęły się przygoto-
wania do reformy oświaty i jak one 
wyglądają?
Pierwsze rozmowy dotyczące refor-
my oświaty rozpoczęły się jeszcze w 
czerwcu 2016 r. Od września 2016 do 
stycznia 2017 odbyło się wiele spo-
tkań przede wszystkim z dyrektora-
mi jednostek oświatowych, a także 
z rodzicami, nauczycielami oraz ze 
związkami zawodowymi i radnymi. 
W ostatnim czasie (grudzień 2016 
i styczeń 2017) trwają intensywne 
ustalenia z Kuratorium Oświaty w 
sprawie sieci szkół w naszym mie-
ście. Ponadto na bieżąco trwają roz-
mowy z Wydziałem Nadzoru Praw-
nego Wojewody Śląskiego w sprawie 
kształtu uchwał dotyczących sieci 
szkół po reformie.
Szczegółowe spotkania z rodzica-
mi miały miejsce w Gimnazjum nr 
8 i Szkole Podstawowej nr 10 w spra-
wie przekształcenia Gimnazjum nr 
8 w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 13. Sytuacja ta ma bezpośredni 
wpływ na zmianę obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 10, dlatego była po-
trzeba spotkania się z grupą zainte-
resowanych w tej sprawie. Ponadto 
odbyło się spotkanie z rodzicami 
dzieci z klas sportowych w Zespo-
le Szkół nr 5. W związku z rozbież-

nościami dot. sieci szkół pomiędzy 
Organem Prowadzącym Miastem 
a Kuratorium Oświaty Organem 
Nadzoru Pedagogicznego w dniu 26 
stycznia odbyła się wizytacja szkół 
SP 21, ZS 1, SP 12, SP 4. Natomiast 27 
stycznia zaplanowane były kolejne 
rozmowy z nadzorem prawnym.
Reforma edukacji zakłada zakoń-
czenie naboru do gimnazjów i wy-
dłużenie okresu edukacji w szko-
łach podstawowych. W skrócie 
chodzi o likwidację gimnazjów. 
Co z nauczycielami z tych szkół? 
Stracą pracę? 
Jak zapowiada Minister Eduka-
cji Narodowej nie będzie zwolnień 
nauczycieli w związku z reformą 
oświaty. Jednak reforma nie spowo-
duje, że nagle przybędzie dzieci w 
szkołach. Dlatego nabór do szkół, a w 
konsekwencji zatrudnienie w szko-
łach nadal będzie wynikało przede 
wszystkim z demografii. Będziemy 
robili wszystko co przewidują prze-
pisy prawa, aby nauczyciele a także 
pracownicy administracyjno-ob-
sługowi w szkołach i przedszkolach 
znaleźli zatrudnienie w naszych 
jednostkach oświatowych. Jak co 
roku przygotowujemy wytyczne do 
arkuszy organizacyjnych, w któ-
rych przewidujemy w tym roku do-

Sieć szkół zostanie nie zmieniona, część obwodów dla szkół podstawowych zostanie dostosowana do wy-
mogów, jakie stawia ustawa i zostanie skonsultowane z kuratorium. W przeddzień zamknięcia tego numeru 
gazety ustalone były wizyty pracowników Kuratorium Oświaty w kilku placówkach, gdzie proponowane jest 

utworzenie szkół podstawowych.  
O wynikach będziemy informować na bieżąco.

datkowo zapisy dotyczące godzin 
ponadwymiarowych i zapewnienia 
pełnego wymiaru zatrudnienia.
Reforma oświaty i ułożenie na 
nowo systemu szkół podstawo-
wych to wyzwanie dla samorządu…
W naszym mieście reforma oświa-
ty nie będzie rewolucją. Nastąpią 
zmiany wynikające z nowych ustaw 
ale przede wszystkim do 31 marca 
Rada Miasta musi przyjąć uchwałę 
dotyczącą sieci szkół po reformie. 
Wcześniej musimy uzyskać opinię 
Kuratora Oświaty i Związków Za-
wodowych dlatego ustalenia, które 
trwają obecnie mają kluczowe zna-
czenie. Każda zmiana niesie ze sobą 
niewiadome i niepokoje, a punk-
tów widzenia sieci szkół w naszym 
mieście jest co najmniej kilka. Wy-
pracowanie wspólnego stanowiska 
wymaga wielu rozmów i uzgodnień, 
jednak nie ma innego wyjścia jak 
znaleźć kompromis. Niezależnie od 
tego czy ktoś się zgadza z reformą 
czy nie, musimy znaleźć rozwiąza-
nie, a czas jest tu ściśle określony. 
Zatem rozwiązanie będzie już nie-
długo i ostateczne projekty uchwał 
zostaną przedstawione Radzie Mia-
sta w lutym.

Rozmawiał
Rafał Guzowski

Rozmowa z Andrzejem Pawłowskim,

naczelnikiem Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta

fot. Maciej Gucik
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Nową bazę sportową w postaci uni-
wersalnych boisk z nawierzchnią 
poliuretanową mają już szkoły pod-
stawowe nr: 6, 9, 10, 12, 17, a także 
Zespół Szkół Handlowych i Zespół 
Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
Natomiast przy ul. Katowickiej po-
wstało boisko o nawierzchni z kost-
ki brukowej bezfazowej do gry w 
siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręcz-
ną. W tym roku z pieniędzy z bu-
dżetu obywatelskiego os. Morcinka 
dokończona zostanie kreatywna 
strefa gier. 

Boiska są jednymi z bardziej 
wyczekiwanych obiektów przez 
mieszkańców, dlatego już wkrótce 
będą kontynuowane prace remon-
towe przy Zespołach Szkół nr: 9, 11 
i 12.

Przypomnijmy, że od połowy 
ubiegłego roku z nowego boiska 
sportowego mogą też korzystać 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
16 w Moszczenicy. Jest to boisko z 
funkcją do piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki o nawierzchni poliure-
tanowej. Do dyspozycji amatorów 
sportu pozostaje też skocznia do 
skoku w dal. Oprócz tego na miło-
śników aktywnego spędzania czasu 

czeka nowe boisko na os. Bogoczo-
wiec. To z kolei obiekt z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy do gry w pił-
kę nożną wraz z mini siłownią i in-
frastrukturą towarzyszącą.

-kw-

Przedszkolaki mogą korzystać 
z nowych urządzeń zabawowych, 
które zamontowane zostały przy 18 
placówkach. Zmodernizowane pla-
ce zabaw znajdują się przy przed-
szkolach nr: 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 26, a pojedyncze 
urządzenia zabawowe zostały za-
kupione dla przedszkoli nr: 10, 7,  
11, 12.

- Dzieci rozwijają się poprzez za-
bawy ruchowe, a do tych potrzebne 
są odpowiednie urządzenia – pod-
kreśla prezydent miasta Anna Het-
man. Stąd w przyprzedszkolnych 
ogrodach pojawiły się nowe pia-
skownice, karuzele, urządzenia 
wielofunkcyjne i inne atrakcje.

-kw-

11 WIELOFUNKCYJNYCH BOISK
Przy jastrzębskich szkołach powstały nowe boiska wielofunkcyjne. Wszystko po to,  

aby młodzież w naszym mieście mogła aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas. W sumie 
nowe podłoże i nową nawierzchnię zyska 11 boisk.

fot. Katarzyna Wołczańska

18 PLACÓW ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW

fot. Robert Cebula
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UTRZYMANIE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH I WYNAGRODZENIA

141 000 000 zł

Trwa przebudowa budynku przy 
ul. Szkolnej 5. Celem inwestycji 
jest adaptacja obiektu dla potrzeb 
szkolnictwa specjalnego. Pra-
ce rozpoczęły się w październiku 
i mają potrwać do końca stycznia 
2018. Oprócz przebudowy samego 
budynku, zostanie też zagospoda-
rowany teren wokół niego. Koszt 
robót to prawie 9,8 mln zł. Zakres 
remontu polegający na adaptacji 
budynku na potrzeby szkolnictwa 
specjalnego obejmuje branżę ar-
chitektoniczną i konstrukcyjno-
-budowlaną, instalacyjną oraz elek-
tryczną.

W ostatnim czasie zmiany prze-
szły też inne budynki placówek 
oświatowych. Zrealizowana została 
termomodernizacja i przebudowa 
Szkoły Podstawowej nr 4, a także 
termomodernizacja Przedszkola 
Publicznego nr 14.

-kw-

 

 PODWYŻSZONE DODATKI ZA WYCHOWAWSTWO, FUNKCYJNE I MOTYWACYJNE

 Od września 2016r. na mocy zarządzenia prezydenta zostały podniesione dodatki za wychowawstwo dla nauczycieli,  

funkcyjne i motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów.

 

 

 STYPENDIA DLA NAJBARDZIEJ UZDOLNIONYCH

 Od roku 2017 prezydent Anna Hetman będzie przyznawała stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów. 

 

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY
Miasto realizuje program rozwoju oświaty uwzględniający m.in. rozwój szkolnictwa zawodowego,

 technicznego oraz rozwój przedsiębiorczości.

TRWA REMONT W SZKOLE

fot. Maciej Gucik
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Sytuacja PKM jest dramatyczna. 
Stanisław Słowiński, prezes PKM-
-u powiedział, że możliwa jest na-
wet upadłość przedsiębiorstwa. 
Poinformował, iż na koniec zeszłe-
go roku PKM zanotowało ok. 2,5 
mln zł straty. - Spotykamy się na 
tej sali, spotykamy się u nas w fir-
mie, w innych miejscach… rozma-
wiamy na tematy komunikacyjne. 
I tak słyszymy, że te problemy trzeba 
rozwiązać, ale to nie my, to Mię-
dzygminny Związek Komunikacyj-
ny powinien załatwić. Od innych 
z państwa słyszę, że owszem pro-
blemy PKM-u trzeba rozwiązać, ale 
ta komunikacja nie może być taka, 
jak jest aktualnie. Od jeszcze innych 
słyszę, że możemy Wam pomóc, ale 
ta komunikacja nie może być taka, 
jak ktoś tam sobie kiedyś założył. 
Polityka – ona się zmienia, nato-
miast ekonomia nie. – mówił pod-
czas sesji prezes Słowiński. Dodał, 
że nie widzi innego rozwiązania, jak 
postawienia PKM w stan likwidacji. 
Urszula Sobik (Klub Radnych Dla 
Jastrzębia) pytała: Dlaczego w ogóle 
doszło do tego, że firma warszawska 
weszła na nasz rynek. Czy nie było 

możliwości obsłużenia całego tere-
nu naszym taborem? Dyrektor Biu-
ra MZK, członek zarządu Benedykt 
Lanuszny potwierdził, że: W 2012 
roku Zarząd MZK stwierdził, że bę-
dzie ogłoszony przetarg. (…) Podsta-
wową formą zlecenia jest przetarg. 
A co do podmiotu wewnętrznego, to 
już chyba powiedziałem, że posta-
nowiono w 2012 roku i temat został 
wycięty. Nie było takiej możliwości. 
Nie było możliwości politycznej. 
Obradom przysłuchiwali się pra-

cownicy PKM, jeden z nich powie-
dział, że sytuacja może wymknąć 
się spod kontroli i może dojść do 
strajku. Danuta Jemioło z Solidar-
ności stwierdziła, że w MZK przez 
lata nie było dokładnej kontroli, 
która pozwoliłaby zapobiec trud-
nej sytuacji. Mimo, że zmieniali się 
przewodniczący MZK, pan ciągle 
jest. To nie jest tak, że ci prezesi co 
odeszli są winni. To nie pracownicy 

są winni tej sytuacji. Janusz Buda 
wiceprezydent miasta powiedział, 
że trzeba przyjrzeć się temu, jak 
MZK funkcjonuje. - Należy dokład-
nie przeanalizować sytuację w MZK 
i PKM, to trudna i żmudna praca 
dla prawników i analityków. Tutaj, 
na tej sali, nie znajdziemy rozwią-
zania z tej sytuacji. (…) Rozwiązanie 
trudnej sytuacji było w 2015 roku 
w zasięgu ręki. Dzisiaj się to odda-
liło. Przed nami trudne i ryzykowne 
decyzje. (…) Obecna na sali Anna 
Hetman, prezydent miasta jasno 
stwierdziła, że MZK nie funkcjonuje 
dobrze. Wszyscy teraz patrzą na Ja-
strzębie-Zdrój. Część radnych mó-
wiła, że powinniśmy wziąć sprawy 
w swoje ręce i coś z tym zrobić. (…) 
Jestem za rozwiązaniem tej trudnej 
sytuacji, ale nie powierzchownie. Tu 
potrzebne są konkretne rozwiązania 
i konkretne decyzje. Mam prośbę do 
radnych o ponowne rozważenie na-
szego dalszego uczestnictwa w Mię-
dzygminnym Związku Komunika-
cyjnym.

-rg-

CO DALEJ Z PKM?
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju ma problemy.  

W tej sprawie odbyła się pod koniec stycznia nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana 
przez radnych Platformy Obywatelskiej.

Od 1993 roku PKM funkcjonuje 
jako spółka z o.o.,  której  udziały  

są  w posiadaniu  Międzygminnego  
Związku  Komunikacyjnego z siedzibą 

w Jastrzębiu-Zdroju.

fot. MZK Jastrzębie-Zdrój
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Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzę-
biu-Zdroju znalazł się wśród 16 
najlepszych urzędów w kraju i zo-
stał najlepszym w województwie 
śląskim za uzyskanie najwyższej 
skuteczności działań aktywiza-
cyjnych. Podczas uroczystej kon-
ferencji z okazji Dnia Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia, 
która odbyła się 23 stycznia, dyrek-
tor Andrzej Koba odebrał statuetkę 
oraz wyróżnienie przyznane przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Przypomnijmy, że w listopadzie 
2016 roku stopa bezrobocia w Pol-
sce wynosiła 8,2%, na Śląsku 6,6%, 
a w Jastrzębiu-Zdroju 6,2%.

-kw-

Na ulicach naszego miasta pojawiły się kolejne tablice 
elektroniczne do pomiaru prędkości. Ustawione zostały 
przy ul. Świerczewskiego i ul. Libowiec.
Radar wykonuje pomiar prędkości, która pokazuje się na 
tablicy. Jeśli kierowca nie przekracza dozwolonej pręd-
kości wyświetla się komunikat: „dziękuję”, natomiast 
jeśli jedzie za szybko pojawia się komunikat: „zwolnij” 
wraz z informacją o wysokości mandatu i punktach kar-
nych, jakie grożą w razie zatrzymania przez policję. Kie-
dy na drodze nie ma żadnego pojazdu, tablica wskazuje 
temperaturę powietrza.
Komunikaty można modyfikować. Tablice mają popra-
wić bezpieczeństwo na drogach, a zatem ich rola jest 
wyłącznie prewencyjna. Są one odpowiedzią na wnioski, 
które wpływały od samych mieszkańców. Wgrany pro-
gram pozwala na ściąganie statystyk, które służą Straży 
Miejskiej.
Koszt zakupu dwóch tablic wyniósł 38 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że takie tablice stoją też przy ul. Cieszyńskiej, 
ul. Kusocińskiego , ul. Mazowieckiej, ul. Pszczyńskiej i al. 
J. Piłsudskiego.

-kw-

JASTRZĘBSKI PUP NAJLEPSZY NA ŚLĄSKU

fot. Katarzyna Gucik

TABLICE MIERZĄ PRĘDKOŚĆ

fot. Katarzyna Wołczańska
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TRWAJĄ WYPŁATY Z PROGRAMU 500 PLUS
Trwają wypłaty świadczeń z pro-
gramu Rodzina 500 plus. W Ja-
strzębiu-Zdroju wnioski o przyzna-
nie świadczenia złożyło 6429 osób, 
w tym 1545 wpłynęło drogą elek-
troniczną. Pieniądze otrzymały już 
5502 rodziny w łącznej wysokości 
32 490 255,05 zł. Kolejne transze 
trafią do jastrzębskich rodzin zgod-
nie z ustalonymi terminami lub wy-
stępującymi potrzebami.

W ramach programu wypłaca-
ne jest świadczenie wychowawcze 

w wysokości 500 zł miesięcznie na 
drugie i kolejne dziecko, a w mniej 
zamożnych rodzinach również na 
pierwsze.

W 2016 roku na realizację pro-
gramu nasze miasto otrzymało  
32 438 594 zł. Wnioski można skła-
dać w Wydziale Świadczeń Rodzin-
nych i Alimentacyjnych Urzędu 
Miasta przy ul. Zielonej 20A.

-kw-

MOŻNA ODPRACOWAĆ ZADŁUŻENIE
Ponad 190 tys. zł zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego odpracowa-
no w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych. Z możliwości odpracowania 
czynszu mogą skorzystać osoby, które zalegają z płatnościami dłużej niż pół roku i wo-

bec których zostały wyczerpane wszelkie procedury windykacyjne.

Program ruszył w październiku 
2015 r. Od tego czasu deklaracje o 
przystąpieniu do programu pobra-
ły 104 osoby, wypełnione deklaracje 
zwróciły 84, wniosek o zmianę for-
my spłaty zaległości na świadczenia 
rzeczowe dostarczyły 62 osoby. Do 
końca ubiegłego roku podpisano 49 
porozumień, z których 36 wygasło. 
Ogólna kwota zadłużenia wynikają-
ca z obecnie obowiązujących poro-
zumień wynosi prawie 300 tys. zł. 
Do końca ubiegłego roku odpraco-
wano 190 950 zł.

- Program został wprowadzony w 
celu udzielenia pomocy dłużnikom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytu-

acji materialnej i życiowej, i nie są w 
stanie spłacić zaległości. W ten spo-
sób chcemy też zmotywować dłużni-
ków do regularnego wnoszenia opłat 
za korzystanie z lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Jastrzębie-Zdrój – tłumaczy 
Beata Olszok, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości.

Dłużnicy mogą być przydzieleni 
do prac porządkowych i usługo-
wych, m.in. takich jak: pielęgnacja 
zieleni, sprzątanie klatek schodo-
wych, drobne naprawy czy rozno-
szenie korespondencji. Osoba, któ-
ra jest zainteresowana przystąpie-
niem do programu, musi wypełnić 

wniosek, natomiast zapotrzebowa-
nie na poszczególne świadczenia 
i usługi mogą składać wszystkie 
miejskie jednostki. Rozliczenie na-
stępuje dopiero po potwierdzeniu 
przez pracowników jednostek, wy-
konania konkretnej pracy.

-kw-

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE MOŻNA UZYSKAĆ 
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁACH:

- Kadr, Spraw Socjalnych i BHP tel. 32 47 87 010,

- Czynszów i Windykacji tel. 32 47 87 005,

- Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów tel. 32 47 87 002, 32 47 87 003.
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CZY KOLEJ WRÓCI DO MIASTA?
Rozpoczynają się prace dotyczące odtworzenia linii kolejowej w naszym mieście.  

Projekt zakłada przeprowadzenie analizy realnych potrzeb związanych z odtworzeniem 
linii i połączenia miasta z Katowicami i sąsiadami z Czech.

Odbudowa linii kolejowej jest moż-
liwa, w momencie gdy zaintereso-
wane gminy oraz Urząd Marszał-
kowski pozyskają środki finansowe 
na ten cel. Tak aby móc uzyskać tak 
ogromne wsparcie finansowe na 
odtworzenie linii kolejowej w na-
szym regionie niezbędne są pro-
fesjonalne analizy społeczno-eko-
nomiczne różnych modeli rewita-
lizacji. Należy rozważyć, czy poten-
cjalne połączenie Jastrzębia-Zdroju 
z polskimi liniami kolejowymi i cze-
skimi nie wzmocni naszej pozycji. 
Dlatego do rozmów zaprosiliśmy 
nasze miasta partnerskie z Czech. 

– mówi Anna Hetman, prezydent 
miasta. W połowie stycznia zostało 
zorganizowane spotkanie inaugu-
rujące realizację projektu. Przed-
stawiciele Zebrzydowic, Pawłowic 
oraz pracownicy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, 
Euroregionu Śląsk Cieszyński i Ja-
strzębskiej Spółki Kolejowej, a tak-
że radni Rady Miasta i pracownicy 
merytorycznych wydziałów urzędu 
rozpoczęli dyskusję nad odnowie-
niem linii kolejowej. Wśród zespołu 
są również przedstawiciele Karwi-
ny – czeskiego miasta partnerskie-
go. 

Prace nad dokumentacją, anali-
zą społeczno-ekonomiczną wraz 
z elementami studium wykonal-
ności mają zakończyć się jeszcze 
w tym roku. Wartość projektu wy-
nosi 23 529,41 EUR.

Projekt otrzymał wsparcie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu INTER-
REG V-A Republika Czeska – Polska 
i Budżetu Państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski.

-oprac. rg-
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MAJĄ PERSPEKTYWY
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego znowu na podium. Za nami XIX odsłona 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną  

Perspektywy. Złoto i brąz trafiły do Jastrzębia-Zdroju. 
Technikum nr 4 otrzymało tytuł 
„Złotej Szkoły” co potwierdza, 
że nadal znajduje się w czołówce 
najlepszych szkół w Polsce. Nato-
miast IV Liceum Ogólnokształcące 
otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły”, 
co w porównaniu z poprzednim 
rokiem oznacza awans w listach 
rankingowych. Obie szkoły funk-
cjonujące w ramach Zespołu Szkół 
Nr 6 są jedynymi w Jastrzębiu-
-Zdroju, które zostały sklasyfi-
kowane w ogólnopolskim zesta-
wieniu. Dyrektor ZS Nr 6 Jerzy 

Maduzia przyznaje, że wysokie 
miejsca w rankingach cieszą chyba 
każdą szkołę. - Dla nas jednak naj-
ważniejsze jest to, co o naszej szkole 
sądzą uczniowie i jak się u nas czują. 
Od lat staramy się budować dobrą 
atmosferę w Sobieskim i myślę, że 
taki ranking to jedno z potwier-
dzeń, że rozwijamy się i podążamy 
właściwą drogą. W tym miejscu 
jeszcze raz składam podziękowania 
i gratulacje dla całej społeczności 
Sobieskiego. - Warto przypomnieć, 
że od 2010 r. szkoła zdobyła kilka-

dziesiąt złotych, srebrnych i brą-
zowych medali oraz wiele nagród 
specjalnych na konkursach inno-
wacyjności w takich państwach, 
jak: Belgia, Francja, Szwajcaria, Ru-
munia, Niemcy, Rosja, Chorwacja, 
Malezja, Chiny, Brazylia, Korea Po-
łudniowa, Tajwan. Od 2012 r. szkoła 
rozpoczęła wykonywanie prac in-
nowacyjnych z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych.

-rg-

TRWAJĄ KONTROLE STRAŻY MIEJSKIEJ
Okres grzewczy, niskie temperatury i brak wiatru przyczyniają się do pogorszenia jako-

ści powietrza. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest tzw. „niska emisja”, 
czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach  

domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach 
nie spełniających norm emisji spalin.

Od początku sezonu grzew-
czego strażnicy miejscy reagują 
na wszelkie zgłoszenia, dotyczące 
wątpliwości co do jakości stoso-
wanych paliw w najbliższym są-
siedztwie. Każda informacja doty-
cząca spalania odpadów czy nie-
prawidłowo prowadzonej gospo-
darki odpadami, jest sprawdzana                                 
i weryfikowana przez funkcjona-

riuszy. Podczas kontroli strażnicy 
sprawdzają czy prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów, czy 
właściciel nieruchomości przyłą-
czył się do istniejącej kanalizacji 
lub regularnie zapewnia wywóz 
nieczystości z szamba, a w uzasad-
nionych przypadkach czym opalany 
jest budynek. 

Do 19 stycznia mundurowi wykonali 19 kontroli palenisk. 
W przypadku zaistnienia podejrzenia spalania odpadów, 

pobrane z kotła próbki trafiły do Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Przeprowadzone w laboratorium 
szczegółowe ekspertyzy dostar-
czonego materiału ujawniły niejed-
nokrotnie spalanie takich odpadów 
jak np. tworzywa sztuczne, farby, 
kolorowe gazety, tkaniny, gumy i 
elementy PCV. W związku z tym 
uzyskano wyraźnie przekroczenie 
pierwiastków, min.: cynku, kadmu, 
chloru czy tytanu. 

Grzywna za spalanie odpadów na-
łożona w drodze mandatu karnego 
przez funkcjonariusza Straży Miej-
skiej może wynieść 500 zł. Jeśli 
sprawa trafi do Sądu Rejonowego, 
kwota grzywny może wzrosnąć 
nawet do  5000 zł.

-oprac. rg-

Wejście na teren nieruchomości oraz 
do kotłowni w celu przeprowadzenia 

kontroli reguluje art. 379 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. Strażnik dokonuje 

kontroli na podstawie upoważnienia 
wydanego przez Prezydenta Miasta 

Jastrzębie-Zdrój. Podczas wykonywania 
kontroli funkcjonariusz Straży Miejskiej 

ma prawo do wstępu wraz z niezbędnym 
sprzętem na teren nieruchomości na 
których prowadzona jest działalność 

gospodarcza przez całą dobę, a w 
godzinach od 6:00 do 22:00 na pozostałe. 

Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania 
strażnikowi kontroli jest przestępstwem 

zagrożonym karą pozbawienia wolności do 
lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego).

i
fot. CLPB
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KULTURA

01-28.02  - Galeria pod Sową - 
Moja Grecja – Błękitno biało – wy-
stawa fotografii Andrzeja Waltera 

Biblioteka Główna, ul. Wielkopol-
ska 1a: 

06-10.02 TYDZIEŃ BEZPIECZNE-
GO INTERNETU

06.02 godz. 11:30 Czy jesteś hejte-
rem? – warsztaty dla młodzieży

07.02 godz. 11:30 Handel ludźmi – 
warsztaty dla młodzieży

07.02  godz. 18:00 Bezpieczeństwo 
w sieci – warsztaty komputerowe 
w ramach cyklu Surfujący Senior. 
Zapisy pod nr tel. 32 47 310 77

08.02  godz. 11:30 Internet w Two-
im życiu – warsztaty dla młodzieży

09.02 godz. 11:30 Twój ślad w In-
ternecie – warsztaty dla młodzieży

10.02 godz. 11:30 Sponsoring – wy-
kład dla młodzieży w ramach cyklu 
Na ścieżkach nauki

11.02 – Medioteka (ul. Opolska) -  
godz. 10:00-14:00 14 Winyl Giełda 
– giełda płyt analogowych

14.02 godz. 17:00 Słynne pary: mi-
łość w filozofii, filozofia w miłości 
– wykład z cyklu Filozofia Dla Każ-
dego

15.02 godz. 11:00 Lektura nie bzdu-
ra: Czarnoksiężnik z Archipelagu 
– warsztaty literackie dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. 
Zapisy nr tel. 32 471 76 97 wew. 36

16.02 godz. 18:00 Zakątki świata 
oczami obieżyświata: Moja  Grecja 
– Błękitno-biało  – spotkanie z An-
drzejem Walterem w Kawiarence 
Pod Sową

JĘZYK POLSKI – LUBIĘ TO!  Zapisy 
nr tel. 32 471 76 97 wew. 36

21.02  godz. 11:30 Skąd pochodzę 
i co znaczę – warsztaty literacko-
-językowe dla uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
przybliżające zagadnienia z zakre-
su etymologii 

22.02 godz. 11:30 Literackie lekcje 
stylu – warsztaty literacko-języ-
kowe dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych przy-
bliżające zagadnienia z zakresu 
stylistyki 

23.02 godz. 11:30 Sepulki, błyszczy-
dła i namuzykowywanie – warszta-
ty literacko-językowe dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych przybliżające zjawiska z 
zakresu słowotwórstwa 

21.02 godz. 18:00 Przyjdź, Posłu-
chaj, Porozmawiaj: Rublowka. 
Przewodnik po podmoskiewskim 
rezerwacie milionerów, miejscu 
gdzie władza i pieniądze są sąsia-
dami

23.02 godz. 18:00 Odkurzamy kla-
syków: Honoriusz Balzac – literac-
kie prezentacje przy filiżance kawy 

01-28.02 Mądra głowa: Ortogra-
ficzna zgadywanka – konkurs czy-
telniczy

01-28.02 Dobre, bo sprawdzone : 
Czytam i piszę poprawnie  – pre-
zentacja wybranych pozycji książ-
kowych

13-17.02 godz. 10:00 i 12:30  
Skarpetkowy bohater – warsztaty 
dla przedszkolaków w ramach Bi-
bliotecznej Akademii Przedszkola-
ka

22.02 godz. 16:30 Teatrzyk Kami-
shibai w Bibliotece – HISTORIA 
O PŁATKU ŚNIEGU 
W programie: Przedstawienie Ka-
mishibai – Historia o płatku śniegu, 
zagadki, warsztaty plastyczne i 
zabawy taneczne

Filia nr 2 Masnówka (ul. Witczaka 
3a)
01-28.02 - Na faktach – konkurs 
literacki dla dorosłych 
 
01-28.02 - Idzie luty obuj buty: 
przysłowia – konkurs literacki dla 
dzieci 

01-28.02 - Dzień Baśniowy:  Jaś 
i Małgosia – warsztaty literacko-
-plastyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

14.02 - Walentynkowe małe co nie-
co

20.02 - Światowy dzień kota w Bi-
bliotece

Filia nr 14  (ul. Brzechwy 7a
01-28.02 - Zagadkomat: Kocie hi-
storie – konkurs czytelniczy

14.02  godz. 10.00   - Zakochaj się 
w książce, czyli Walentynki w Bi-
bliotece – warsztaty literacko-pla-
styczne

21.02  godz. 13.00   - Kociolandia – 
Światowy Dzień Kota w Bibliotece 
– warsztaty literacko-plastyczne   

1.02.2017,godzina 16:00, świetlica 
„Kanon” -  „Piłka goni piłkę” turniej 
piłkarzyków stołowych

5.02.2017, godzina 17:00, Dom 
Zdrojowy - „ZIMA” koncert ka-
meralny z cyklu „Cztery Pory 
Roku” w wykonaniu: Izabela Ko-
zak – skrzypce, Paulina Grondys 
– wiolonczela Bilety w cenie 12 zł 
do nabycia w kasie kina „Centrum” 
i Domu Zdrojowym

7.02.2017, godzina 16.00, świetlica 
„Astra - „Dzyndzykowe szaleń-
stwo” breloki

8.02.2017, godzina 16.00, świetlica 
„Kanon” - „W atmosferze szalonej 
zabawy” turniej gier planszowych

15.02.2017, godzina 16.30, świetlica 
„Iskierka” - „Kot zawsze na cztery 
łapy spadnie” zajęcia edukacyjne

15.02.2017, godzina 17:00, Galeria 
Historii Miasta - Spotkanie autor-
skie z Józefem Musiołem
16.02.2017, godzina 17.00,  klub 
„Metronom” - „Fantazyjne pod-
kładki pod kubek” zajęcia plastycz-
ne – zajęcia  w ramach Klub 55+
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SPORT
19.02.2017 godzina 17:00, Dom 
Zdrojowy - Spektakl teatralny „PU-
STE NOCE” w wykonaniu „Teatru 
Monitoring” Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia od 1.02.2017 w kasie kina 
„Centrum” i Domu Zdrojowym
Produkcja spektaklu dofinansowa-
na została ze środków budżeto-
wych miasta Jastrzębie-Zdrój w ra-
mach programu stypendialnego w 
zakresie kultury.
21.02.2017, godzina 16:00, świetlica 
„Astra”- „W jednej linii” rozgrywki 
w grę „Cztery w rzędzie”

22.02.2017, godzina 16.00,  świetlica 
„Stryszek”  - „Blokuj i atakuj” świe-
tlicowy turniej gier

23.02.2017, godzina 17.00, klub 
„Metronom” - „Tłusty czwartek 
w dancingowych rytmach” wieczo-
rek taneczny z DJ-em – zapisy w 
klubie – zajęcia  w ramach Klub 55+

25.02.2017 godzina 17.00,  kino 
„Centrum”-  Śmiechoterapia kaba-
ret HRABI w programie „Cyrkuśni-
ki” Bilety w cenie 50 zł

26.02.2017, godzina 14:00, kino 
„Centrum” - Teatr Rodzinny spek-
takl „Opowieści z Narni” w wy-
konaniu Zespołu Teatralnego 
„Złota Gęś” Bilety w cenie 8 zł do 
nabycia w kasie kina „Centrum” od 
6.02.2017 r.

KONKURS
Konkurs na pisankę wielkanocną 
dla uczniów Szkół Podstawowych z 
Jastrzębia-Zdroju. Zgłoszenia prac 
do 31.03.2017 r. do klubu „Kaktus”.
WYSTAWY
3.02.2017 GALERIA EPICENTRUM - 
Wernisaż wystawy rysunków Edyty 
Draus pt. „Sam się pospiesz”

GALERIA HISTORII MIASTA
Do 10.03.2017 „Dziady żywieckie. 
Wystawa masek obrzędowych ze 
zbiorów Stanisława Wojtyły”.

Zajęcia fitness

Poniedziałek
16.45-17.45 - Joga dla dzieci - Sta-
dion Miejski masa sala fitness
16:45—18:00 - AERIAL THERAPY 
Zdrowy Kręgosłup - Stadion Miej-
ski duża sala fitness
18:00-19:00 - AERIAL MOBILITY 
&STRENGHT - Stadion Miejski 
duża sala fitness
19:00-20:00 - TBC FUNCTIONAL - 
Stadion Miejski mała sala fitness
19.00-20.30 - VINYASA JOGA - Sta-
dion Miejski duża sala fitness
20:00-21:00 - Płaski Brzuch - Sta-
dion Miejski mała sala fitness
20:40-21:40 – SALSATION - Sta-
dion Miejski duża sala fitness

Wtorek
11:00-12:00 - Aktywny Senior - Sta-
dion Miejski duża sala fitness
17:30-18:30 – Tabata - Stadion 
Miejski mała sala fitness
18:15-19:15 – Zumba - Stadion Miej-
ski duża sala fitness
18:30-19:30- deepWork - Stadion 
Miejski mała sala fitness
19:15-20:15 – Pilates - Stadion Miej-
ski duża sala fitness
20:15-21:15- Zdrowy Kręgosłup z 
elementami Jogi - Stadion Miejski 
mała sala fitness
20:15-21.30 - AERIAL JOGA - Sta-
dion Miejski duża sala fitness

Środa
17:00-18:00 - Interwały Jump - Sta-
dion Miejski duża sala fitness
18:00-19:00 - Interwały Jump - 
Stadion Miejski duża sala fitness
19:00-20:00 - Functional Dance 
Step - Stadion Miejski mała sala 
fitness
19:00-20:00 - AERIAL FITNESS - 
Stadion Miejski duża sala fitness
20:00-21.00 – Zumba - Stadion 
Miejski duża sala fitness
 
Czwartek
9:30-10:30 - Aktywny Senior - Sta-

dion Miejski duża sala fitness
17:15-18:15 - Pilates Ring - Stadion 
Miejski duża sala fitness
18:15-19:15 – STRETCHING - Sta-
dion Miejski mała sala fitness
18:15-19:15 - AERIAL MOBILITY & 
STRENGTH - Stadion Miejski duża 
sala fitness
19:15-20:45 - VINYASA JOGA - Sta-
dion Miejski duża sala fitness

Piątek
17:15-18:30 - AERIAL JOGA - Sta-
dion Miejski duża sala fitness
18:00-19:00 - Functional Dance 
Step - Stadion Miejski mała sala 
fitness
19:00-20:00 – Zumba - Stadion 
Miejski mała sala fitness
19:00-20:00 - Pilates duże piłki - 
Stadion Miejski duża sala fitness
20:00-21:00 - HIT Spalanie - Sta-
dion Miejskie mała sala fitness
20:00-21:00 – SALSATION - Sta-
dion Miejski duża sala fitness

Sobota
8:30-10:00 - VINYASA Rozciągająca 
- Stadion Miejski duża sala fitness
9:00-10:00 – KALISTENIKA - Sta-
dion Miejski mała sala fitness
10:00-11.15 – deepWork - Stadion 
Miejski duża sala fitness
10:00-11:00 – KALISTENIKA - Sta-
dion Miejski mała sala fitness
11:15-12:15 - AERIAL FLOW dla dzie-
ci i młodzieży - Stadion Miejski 
duża sala fitness

05.02.2016 niedziela  godz.18.00 – 
Mecz - JKH GKS Jastrzębie – Tem-
pish Polonia Bytom - Lodowisko 
Jastor, ul. Leśna 4

10.02.2016 piątek godz. 18.00 
– Mecz KS Jastrzębski Węgiel – 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Hala 
Widowiskowo-Sportowa, Al. Jana 
Pawła II 6 
15.02.2017 środa godz.18.00 – Mecz 
JHK GKS Jastrzębie – PGE Orlik 
Opole - Lodowisko Jastor,  
ul. Leśna 4

22.02.2017 środa Mecz KS Jastrzęb-
ski Węgiel – Espadon Szczecin  
Hala Widowiskowo-Sportowa, Al. 
Jana Pawła II 6 
Widowiskowo-Sportowa, Al. Jana 
Pawła II 6 
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Wycieczki z emerytami
Stowarzyszenie Aktywny Senior za-
prasza wszystkich, nie tylko człon-
ków stowarzyszenia, do udziału 
w wycieczkach:
- 18 lutego – Kulig w Ustroniu z 
obiadem. Cena 80 zł.
- 18 marca – Kraków i Łagiewniki – 
Centrum Jana Pawła II. Cena z obia-
dem i meleksem oraz malowanie jaj 
– 120 zł. 
- 4 marca – zwiedzanie kościoła 
w Wilamowicach oraz zwiedzanie 
browaru w Żywcu. Cena z obiadem 
ok 80 zł, wyjazd godz. 9:00
- 8 marca – Dzień Kobiet w Ustro-
niu z Kabaretem Góralskim, poczę-
stunek wraz z zabawą, cena 100 zł, 
wyjazd godz. 10:00

Zapisy na wycieczki odbywają się 
w czwartki w budynku przy ul. 
Wrzosowej 12, w godz. od 17.00 do 
18.00, tel. 32 47 19  555. W innych 
terminach zapisywać się można  

u Lucyny Maryniak pod numerem 
tel. 32 47 12 071, kom. 535 997 170. 
Kontakt po godz. 18.00.
Więcej informacji na temat podej-
mowanych inicjatyw przez Sto-
warzyszenie Aktywny Senior na  
www.aktywnysenior.16mb.com

Zarząd koła nr 2 Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów zapra-
sza wszystkich zainteresowanych 
uczestników na wycieczki i zabawy, 
a także do swojego biura by zapo-
znać się z całą ofertą:
• 25.02.2017 (sobota) – Zabawa z 
okazji Dnia Kobiet, Restauracja Ha-
wana
• 13.04-18.04 2017 – wczasy Świąt 
Wielkanocnych–Świerardów Zdrój, 
cena 750 zł
• 12-24.06.2017 – wczasy, Ustka, 
cena 1440 zł

Polski Związek Emerytów 
przypomina

Więcej informacji o imprezach 
można uzyskać w biurze koła nr 2 
przy ul. Turystycznej 4. Biuro czyn-
ne jest w poniedziałki i czwartki od 
9.00 do 12.00. Telefon 32 47 12 234.
Polski Związek Emerytów (PZERiI) 
oddział rejonowy w Jastrzębiu-
-Zdroju przypomina, że w siedzibie 

biura przy ul. 1 Maja 45 wydawane 
są zaświadczenia na zniżkę kolejo-
wą PKP dla wszystkich emerytów i 
inwalidów niezależnie od przyna-
leżności do związku. Emeryci za-
praszają także na wycieczki: 
• 13.04 – 18.04.2017 – wczasy wiel-
kanocne w Białym Dunajcu – OW 
„Borowy” cena 650 zł
• 9.06 – 20.06.2017 – Bellaria, Wło-
chy, hotel „Corallo” od, cena 1389 zł

Wszelkich informacji można uzy-
skać w siedzibie związku oraz pod 
telefonem: 32 435 80 31. Biuro czyn-
ne jest we wtorki, środy i czwartki 
od 9.00 do 12.00.

Zarząd koła nr 2 zaprasza

odbierz kartę seniora, Urząd Miasta, II p. budynek A, pokój 213

Każdy mieszkaniec w wieku po-
wyżej 60 lat może odebrać bez-
płatnie kartę. Lista podmiotów, 
które udzielają zniżek dla posia-
daczy karty seniora są dostępne 
na stronie internetowej miasta  
www.jastrzebie.pl 

Uczestnictwo w Programie jest 
nieodpłatne i nie wiąże się z podej-
mowaniem jakichkolwiek zobowią-
zań ze strony jego uczestników. 

-rg-

fot. Piotr Kędzierski

SENIORZY ZAPRASZAJĄ!

PRZYPOMINAMY O KARCIE SENIORA

fot. Maciej Gucik
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IM W DUSZY GRA MUZYKA

Z początkiem roku na deskach Domu Zdrojowego 
nie mogło zabraknąć dobrze znanych anglojęzycznych 
piosenek. „Mistletoe and wine”, „Oceanos”, „Petit Papa 
Noel” – to wybrane utwory śpiewane przez młodych 
mieszkańców naszego miasta. Dzięki takim występom 
młodzież rozwija zainteresowania kulturą obcojęzyczną. 
Doskonali poprawność językową. – mówią organizatorzy. 
Za całość odpowiadały Mariola Marszałek i Elżbieta 
Skrobiś, nauczyciele ZS Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju. 
Trzy dni po tym wydarzeniu, 13. stycznia w klubie 
Kaktus miał miejsce wyjątkowy koncert. Swoje 
umiejętności gry na keyboardzie zaprezentowali 
uczniowie Waldemara Halfara. Szesnastu młodych 
ludzi prezentowało utwory o zróżnicowanym stopniu 
trudności i w różnej stylistyce. W repertuarze znalazły 
się utwory fortepianowe czy znane i lubiane utwory 

muzyki pop zaaranżowane specjalnie na keyboard.
Natomiast już po raz jedenasty w naszym mieście 

odbędą się kwalifikacje do konkursu „Wygraj Sukces”. 
Organizatorem tego muzycznego przedsięwzięcia 
jest Henryka Moroń oraz Szkoła Podstawowa nr 12 im. 
Jerzego Kukuczki, a współorganizatorem Zespół Szkół 
nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego. Warto dodać, że 
obie szkoły w dziedzinie artystycznej, współpracują od 
dawna. Posiadają także certyfikaty „Szkół Odkrywców 
Talentów”. Przesłuchania dla uczestników naszego 
miasta i najbliższej okolicy odbędą się między 22 a 30 
kwietnia 2017 r. (dokładna data będzie podana 
w terminie późniejszym), w auli Zespołu Szkół nr 6 im. 
Króla Jana Sobieskiego.

-rg-

fot. Agata Krypczyk

fot. Piotr Kędzierski

fot. Piotr Kędzierskifot. Piotr Kędzierski

Za nami Miejski Przegląd Kolęd i Piosenek Świątecznych w Językach Świata.  
Ta niecodzienna impreza zgromadziła przedstawicieli z piętnastu jastrzębskich szkół. 

Przed nami natomiast kwalifikacje wstępne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki  
„Wygraj sukces”.



21

AKTUALNOŚCI

www.jastrzebie.pl

DZIADY NOWOROCZNE

Chociaż maski funkcjonowały 
w polskiej tradycji ludowej od daw-
na, do dziś zwyczaj ich zakładania 
przez zespoły kolędnicze prze-
trwał w niewielu miejscowościach 
m.in. na Żywiecczyźnie. Co roku w 
godny czas, czyli w okresie grud-
nia i stycznia we wsiach Beskidu 
Żywieckiego spotkać można grupy 
kolędników. To grupy kolorowych 
i hałaśliwych przebierańców ob-
chodzących  domostwa w celu za-
pewnienia odwiedzanym ludziom 
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Dziady Żywieckie, bo tak właśnie 
nazywa się ta tradycja przypomina-
ją swoim charakterem śląską trady-
cję kolędników, ale także rozgrywa-
jące się w całej Polsce jasełka. Prze-
bierańców charakteryzują jednak 
maski – diabłów, śmierci, Żydów, 
Cyganów, kominiarzy, wiejskiego 
matoła, pijaka… Obrazują brzydo-
tę, która jest na swój sposób piękna 
i odzwierciedla odwieczną walkę 
dobra ze złem. Kiedyś, to mężczyź-

fot. Irena Lerch

Każda kultura posiada swoje tradycje, obrzędy i zwyczaje Niektóre wciąż są mocno  
kultywo-wane, inne niestety po woli odchodzą na karty historii, a młodsze pokolenia  

o nich zapominają 

ni mieli iść do domów głosić dobrą 
nowinę i składać życzenia pomyśl-
ności i błogosławieństwa. Ich tańce, 
harce i głośna zabawa miały rozgo-
nić zło świata i dać miejsce szczę-
ściu. 
W zależności od miejsca i czasu, 
w którym kolędnicy chodzą, wy-
mienić można następujące grupy: 
Mikołaje z Istebnej (6 grudnia), He-
rody i Szlachcice (w dniu św. Szcze-
pana, czyli 26 grudnia) czy dziady 

noworoczne (Sylwester i Nowy 
Rok). 
Autentyczne maski z kolekcji Sta-
nisława Wojtyły z Żabnicy  można 
oglądać do 17 marca w Galerii Hi-
storii Miasta w Parku Zdrojowym. 
Na tej wyjątkowej ekspozycji obej-
rzeć można ponad 40 masek obrzę-
dowych, ręcznie wykonanych przez 
mieszkańców Żywiecczyzny. Wstęp 
wolny. 

-ak-

fot. Anna Lerch-Wójcik
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NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO

NR KRS NAZWA

0000001575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

0000001767 "BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"

0000002790 TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

0000003024 KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-
ZDROJU

0000003038 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

0000003272 STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W 
JASTRZĘBIU ZDROJU

0000003483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA

0000012970 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY 
PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000114401 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ-SZKÓŁKA PIŁKARSKA 
"MOSIR" JASTRZĘBIE

0000148945 "POMOCNA DŁOŃ"

0000291970 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH 
"CZTERY ŁAPY"

0000293995 "FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM"

0000330629 PRO FUTURO

0000364436 "FUNDACJA OGNIWO"

0000603853 LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA

0000190280 OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu „informacje 
uzupełniające" Śląskie - „Wigor" (dla Klubu Olimpiad Specjalnych 
„Wigor" Jastrzębie-Zdrój), lub  Śląskie - „Iniemamocni„ (dla Klubu 
Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni „ Jastrzębie-Zdrój)

0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu „informacje 
uzupełniające" dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem w polu 
„informacje uzupełniające" cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-
Zdroju

0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA 
z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla Hufca w 
Jastrzębiu-Zdroju

ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA?
Kto w dzieciństwie nie utożsamiał śniegu z dobrą zabawą? Uczniowie tylko czekali, by 

po lekcjach wybiec na śnieg i toczyć bitwy na śnieżki lub lepić bałwany. Nie zmieniło się 
to do dziś. Do tej właśnie dziecięcej radości odwołali się radni Młodzieżowej Rady  
Miasta i 15 stycznia zaprosili jastrzębian do zabawy Wspólne Lepienie Bałwanów.

Kto w dzieciństwie nie utożsamiał 
śniegu z dobrą zabawą? Uczniowie 
tylko czekali, by po lekcjach wy-
biec na śnieg i toczyć bitwy na 
śnieżki lub tworzyć bałwany. Nie 
zmieniło się to do dziś. Do tej wła-
śnie dziecięcej radości odwołali się 
radni Młodzieżowej Rady Miasta 
i 15 stycznia zaprosili jastrzębian 
do zabawy Wspólne Lepienie Bał-
wanów.

Konkurs lepienia bałwanów zre-
alizowaliśmy w ramach projektu 
SAD Mikrograntów. Pierwszy raz 
mięliśmy kontakt z takim wnio-
skiem projektowym, trzeba było 
m.in. opisać cele, oczekiwane rezul-
taty, stworzyć budżet, rozpisać har-
monogram działań i określić czego 

każdy z nas chce się nauczyć w tym 
mikroprojekcie. W organizację za-
angażowanych było 9 osób, ale po-
magało nam sporo naszych przyja-
ciół. - mówi Katarzyna Białecka. 
Działanie odbyło się w ramach 
Projektu SAD Mikrogratnów, który 
adresowany jest do młodych ja-
strzębian, osób w wieku 13 – 30 lat. 
Więcej informacji znaleźć można 
na sad.jecool.net lub przez kon-
takt: pswiderski@um.jastrzebie.pl 
numer telefonu 512 898 118.

Projekt „SAD mikro grant jako na-
rzędzie zorganizowanego dialogu 
między młodzieżą a miastem” jest 
współfinansowany w ramach pro-
gramu Erasmus+, Akcja K2.

-ps-

fot. Anna Mazur
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GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA

Jacy są wolontariusze? Uśmiech-
nięci, z poczuciem humoru, otwarci 
na wszystkich dookoła. Niejedna 
z tych osób spotka się z krytyką lub 
pytaniami „Nie szkoda Ci czasu?”, 
„I po co Ci to?”, odpowiedzi jednak 
zawsze są ciepłe: „Bo chcę po-
magać.”  W tym roku w Jastrzębiu-
-Zdroju pojawiło się 229 wolonta-
riuszy – wszyscy z identyfikatorami, 
puszkami i uśmiechem wyruszyli na 
miasto. „Dziękuję” to słowo królo-
wało tego dnia z ust wolontariuszy. 
Dziękowali w imieniu fundacji za 
okazane serce i pomoc tym, którzy 
jej naprawdę potrzebują. 

Drobna 8.letnia dziewczynka, 
zapytana dlaczego stoi na zimnie 
odpowiada „Mi też kiedyś ktoś 
pomógł!” Jej mama z uśmiechem 
przytakuje i opowiada historię – 
Urodziła się jako wcześniak, bez 
sprzętu Fundacji mogłoby jej tu nie 
być. Inna dziewczyna około 26 lat 
stojąca z mężem odpowiedziała: 
Nigdy nie wiemy, jakiej pomocy będą 

potrzebować nasze dzieci, ale także 
my sami. 

Małgosia ma 16 lat, a wolonta-
riuszką była po raz pierwszy. Wcze-
śniej przez lata stała z siostrą i wy-
dawała serduszka, a teraz zdecydo-
wała się sama dołożyć cegiełkę do 
tej akcji – Bycie wolontariuszem to 
świetna zabawa i poczucie pomocy 
innym osobom. Każdy chociaż raz 
powinien zostać wolontariuszem 
lub po prostu dać od siebie coś do 
puszki. Nigdy nie wiadomo, co da 
los, dlatego takie piękne akcje po 
prostu należy wspierać i wierzyć, że 
będą grać do końca świata.

Podobnie o akcji mówi jej rówie-
śnik Kamil: Zdecydowałem się być 
wolontariuszem, ponieważ chciałem 
zrobić coś dobrego dla innych. W tym 
roku pomagałem po raz pierwszy 
i tego nie żałuję, bo to świetna za-
bawa. Mam nadzieję, że nie był to 
mój ostatni raz jako wolontariusz i 
w przyszłym roku także będę mógł 
pomóc.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy grają razem od pięciu lat. 
Tak się jakoś składa, że w naszym 
duecie to ja idę zawsze na pierwszy 
ogień, a kiedy coś się okazuje tra-
fionym pomysłem, angażuję w to 
mamę. W czasie mojego pierwszego 
finału, jeszcze w liceum, miałam 
okazję zobaczyć jak to wszystko wy-
gląda od środka, obsługując szkolne 
stoisko. I od tego tak naprawdę 
wszystko się zaczęło. W kolejnych 
latach kwestowałyśmy już razem 
– mówi Hania. Teraz finał to jeden 
z tych dni, na które czeka się cały rok 
– dodaje.

A jak będzie za rok? Organi-
zatorzy zapewniają, że zagramy 
z jeszcze większą „pompą”! To 
wszystko jednak nie mogłoby się 
odbyć bez osób o wielkich sercach, 
ciepłych słów wsparcia i osób, które 
z uśmiechem po prostu chcą czynić 
dobro ponad podziałami i innymi 
przeciwnościami.

-ak-

Wolontariuszem może być każdy – bez względu na płeć, wiek, zawód, kolor skóry.  
W tym roku podczas 25 Finału WOŚP mieliśmy tego najlepszy przykład – najmłodszy  

wolontariusz miał niespełna trzy latka, a najstarszy 68. Nie potrzeba dużej siły,  
a poświęcenia kilku godzin, by wspomóc to co piękne i dać przykład innym,  

że pomaganie ma sens.

fot. Agata Krypczyk fot. Agata Krypczyk
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V POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA BRANŻOWE 
– DRUGA TURA LOKALNYCH SPOTKAŃ 

TEMATYCZNYCH
Trwa realizacja partnerskiego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa  

pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który Decyzją Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński otrzymał dofinansowanie z Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 30.158,85 EUR, dodatkowo działania  

Jastrzębia-Zdroju wsparte zostały kwotą 867,35 EUR z Budżetu Państwa.

V edycja projektu  kierowana jest do 
przedstawicieli instytucji funkcjo-
nujących w różnych obszarach życia 
społecznego trzech miast. Oprócz 
tematycznych konferencji porusza-
jących zagadnienia finansowania, 
przygotowywania, realizacji i rozli-
czania partnerskich przedsięwzięć 
transgranicznych, w projekcie po-
wołano transgraniczne, tematyczne 
grupy branżowe (kultura i sport, 
edukacja, polityka młodzieżowa, 
samorząd, biznes, bezpieczeństwo 
publiczne) w ramach których wy-
łoniono polskich i czeskich liderów, 
pilotujących ich pracę. Projekt za-
kłada również organizację dwóch 
eventów – w Pradze i w War-
szawie – promujących transgra-
niczną współpracę miast, efekty 
tej współpracy oraz wspólne plany 
projektowe Jastrzębia-Zdroju, Kar-
winy i Hawierzowa. Te promocyjne 
działania w stolicach krajów, mają 
zwrócić uwagę osób planujących 
politykę transgraniczną na specy-
ficzne warunki miast poprzemy-
słowych na obszarze Euroregionu 
Śląsk Cieszyński.
Z końcem grudnia 2016 r. dobiegła 
końca pierwsza tura lokalnych spo-
tkań sześciu grup tematycznych, 
utworzonych w ramach projektu 
„V polsko-czeskie spotkania bran-
żowe”.  18 stycznia br. grupa „Kul-
tura i sport” poszerzona – z po-
trzeby grupy - o zakres turystyki, 

rozpoczęła drugą turę spotkań 
przedstawicieli instytucji i organi-
zacji z trzech partnerskich miast. 
Kontynuując działania wcześniej-
szych edycji projektu oraz mając 
na uwadze jego główny cel, doty-
czący aktywizacji instytucji i pod-
miotów funkcjonujących w różnych 
obszarach życia społecznego miast 
uczestniczących w projekcie do 
transgranicznej aktywności oraz 
wzbogacania ich działań o transgra-
niczne akcenty, w niniejszej edycji 
projektu powołano sześć transgra-
nicznych grup branżowych. 
Do tej pory odbyło się łącznie 
sześć spotkań – po dwa w każdym 
mieście – w których udział wzięło 
łącznie  137 osób. 
1. Edukacja -  21.11.2016 w Karwinie; 
32 os.
2. Kultura i sport - 23.11.2016 w Ja-
strzębiu-Zdroju; 28 os.
3. Bezpieczeństwo publiczne - 
24.11.2016 w Hawierzowie; 21 os.
4. Samorząd – 01.12.2016 r. w Ha-
wierzowie; 15 os 
5. Polityka młodzieżowa – 15.12.2016 
w Karwinie; 22 os.
6. Biznes – 19.12.2016 w Jastrzębiu-
-Zdroju; 19 os.
Merytorycznie i organizacyjnie 
spotkania wspomagane są przez 
przedstawicieli polskiej i czeskiej 
strony Euroregionu Śląsk Cie-
szyński oraz samorządów trzech 
partnerskich miast.

Pierwsza tura spotkań była okazją 
do zaprezentowania uczestnikom 
programu partnerskiej współpracy 
miast, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zgłoszonych potrzeb 
projektowych. Każda z grup po 
zapoznaniu się z zapisami tego 
dokumentu dokonywała analizy  
SWOT, debatowała nad wizją 
współpracy miast w poszczegól-
nych obszarach tematycznych. 
Podczas spotkań przedstawiano 
również źródła finansowania ini-
cjatyw transgranicznych. 
Każda z powołanych grup ma cha-
rakter otwarty - zgodny z założe-
niami projektu - spotykać się będzie 
trzy razy w okresie jego realizacji tj. 
od XI 2016 r. do IV 2017 r. Kolejna 
seria spotkań, ma mieć charakter 
stricte warsztatowy - prowadzony 
przez samych uczestników -  pod-
czas których grupy pracować będą 
m.in. nad założeniami projekto-
wymi w danej osi tematycznej.

-mk-

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
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Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz osoby indywidualne, zain-
teresowane rozpoczęciem działalności w zakresie ekonomii społecznej z terenu subregionu zachodniego do skorzy-

stania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES). Wszystkie usługi świadczone 
w ramach OWES są bezpłatne.

Oferta:

• udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej 

oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.

• usługi doradcze, szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo biznesowe, prawne i księgowe).

• działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. 

• wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

• finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

• promocja ekonomii społecznej

Adresaci działań:

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

• podmioty ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacje) i ich pracownicy

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego 

terminu i miejsca spotkania. 

Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu OWES: 

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a

tel. 32 471 95 55

mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl

doradca: Irena Przybylska-Kołodziejczyk

Informacji udziela również specjalista ds. ekonomii społecznej – Ewa Gutowska tel. 32 47 85 151

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES) jest realizowany w ramach partnerstwa przez Miasto 

Jastrzębie-Zdrój, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miasto Żory i Powiat Wodzisławski.  Projekt jest dofinansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu: do 31 lipca 2018 r. 

Miejsce realizacji projektu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, powiat raciborski.

Wkrótce rusza nabór na tworzenie miejsc pracy

W ramach projektu OWES można się starać o dofinansowanie stworzenia miejsca pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsię-

biorstwach społecznych. Planowany nabór osób i podmiotów zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w istniejących lub nowotwo-

rzonych przedsiębiorstwach społecznych odbędzie się od 1 do 15 lutego 2017r.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I etap - nabór osób i podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie utworzenia i/lub funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa społecznego;

II etap - nabór biznesplanów (tylko wśród osób i podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie) i możliwość uzyskania jedno-

razowej dotacji do wysokości 20 000 zł na jedno tworzone miejsce pracy oraz wsparcia pomostowego (tylko w przypadku nowotworzo-

nych przedsiębiorstw społecznych).

Szczegółowe informacje, Regulamin OWES Subregionu Zachodniego oraz inne dokumenty dostępne na stronie Lidera projektu – Cen-

trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pod linkiem: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nabor-OWES-2017

Kontakt z biurem OWES w Rybnik w sprawie naboru: tel.: 32 739 55 12 w. 105, 

mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
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KOMUNIKAT
dotyczący udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje mieszkańców, że od 2 stycznia 2017 r. można składać w tutejszym Urzę-
dzie Miasta wnioski w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje z zakresu ochrony środowi-

ska i gospodarki wodnej.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dotacji celowych o częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się 

osoby, które planują realizację

- budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
-  zakupu i montażu niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów co. (elektryczne, gazowe, olejowe, na pali-
wo stałe z automatycznym podajnikiem),
-  zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
- podłączenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,

Aby uzyskać dotację, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację a następnie zawrzeć 
umowę z Miastem.

Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta (pok.509, bud A, V 
piętro,) bądź na stronie internetowej tj. www.bip.jastrzebie.pl/ Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Komórka od-

powiedzialna - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Dotacje

Ponadto, dotacja do zakupu i montażu w budynku mieszkalnym kotła co. z automatycznym podajnikiem na paliwo 
stałe oraz na biomasę przysługuje po spełnieniu przez kocioł kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie 
emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 lub 5, potwierdzonych w certyfikacie energetyczno-emisyjnym 

wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia w terminie od 2 stycznia 2017 r. do wyczerpania się w ciągu roku 

środków finansowych przeznaczonych na te cele.
Zasady dotacji dostępne są na stronie www.bip.iastrzebie.pl - uchwała XVII.164.2015 z dnia 26.11.2015 r.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 32 4785 326.

BEZPŁATNE BADANIA DLA MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bezpłatnych badań finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  

czy Ministerstwo Zdrowia. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bezpłatnych programów: 

- Dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat  mammografię, co dwa lata, finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Panie nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia. Aby wykonać mammografię w ramach 

programu, wystarczy zgłosić się do „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  

ul. Dworcowa 1/D, tel. 32 47 64 550 lub 32 47 64 555. 

- Dla mieszkańców powyżej 40 roku życia program badań przesiewowych raka jelita grubego w zakresie 

wykonywania badań kolonskopowych realizuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  

Szczegółowe informacje udzielane są przez Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny, osobiście lub telefonicznie: 

32 47 84 381. Ankieta, która jest jednocześnie skierowaniem na badanie, jak również więcej informacji  

o Programie znajduje się na stronie http://pbp.org.pl/ 
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POMOC BEZDOMNYM
W OKRESIE ZIMOWYM

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA
UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER

987
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA NUMERY ALARMOWE:

997 - POLICJA, 986 - STRAŻ MIEJSKA, 
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE, 112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

OGŁOSZENIE
W związku z pojawiającymi się ogniskami ptasiej grypy (H5N8) na terenach województw 
ościennych (województwo dolnośląskie i małopolskie) wskazujemy, jak uchronić ptactwo 

przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zasady te obejmują m.in. mycie rąk  
po każdym kontakcie z dzikimi ptakami, niewypuszczanie zwierząt na otwarte wybiegi,  

zabezpieczenie paszy przed dostępem do niej dzikich zwierząt, stosowanie mat  
dezynfekcyjnych i obserwowanie stanu zdrowia ptaków. 

grafika: Państwowa Inspekcja Sanitarna
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NOWOROCZNE MEDALE KOKI
Judocy z jastrzębskiego Klubu Judo Koka 2017 rok rozpoczęli z sukcesami. Na dwóch 

 imprezach w województwie śląskim zgarnęli wiele medali.

Młodzi adepci judo pod wodzą trenerów Mateusza Klimka 

i Rafała Mączyńskiego najpierw walczyli na macie w By-

tomiu, gdzie rozgrywano młodzieżowe mistrzostwa Śląska. 

W kategorii powyżej 100 kg wśród juniorów najlepszy okazał 

się Szymon Szefer, natomiast wśród juniorów młodszych ze 

złotym medalem zmagania zakończyli: Karina Grzywacz (40 

kg), Paulina Żemła (52 kg) i Norbert Ślusarz (+90 kg). Brązowy 

medal w kategorii 50 kg przypadł także innemu reprezentan-

towi z naszego miasta, Jonatanowi Szeferowi. 

Z sukcesami bytomski turniej zakończyli także młodzicy – 

złoto wywalczyli: Natalia Piotrowska (44 kg) oraz Bartosz 

Moćkun (66 kg), natomiast srebrny medal trafił to Oliwii 

Onysk (36 kg), Wiktora Filipczyka (42 kg) i Macieja Matyi (46 

kg). Wśród medalistów znalazła się również Oliwia Kutyła, 

która stanęła na trzecim stopniu podium w kategorii 40 kg. 

W Bytomiu walczyli także: Karolina Śmiech, Jakub Garus, Łu-

kasz Sojak, Jakub Janoszek i Marcin Matysik, którzy kończyli 

zawody na piątym miejscu.

Medale młodzi judocy zgarnęli także w Bielsku-Białej, gdzie 

w ramach VI edycji Turnieju Judo Dzieci i Młodzieży „Po-

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY LAGUNY
Sześć torów basenowych, jacuzzi, sauna i solarium – to 

atrakcje, jakie oferuje kryta pływalnia Laguna. Od lutego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi tu szereg zajęć.

W ofercie przewidziano m.in.:

- naukę pływania dla dzieci i młodzieży – odpłatność wy-

nosi 120 zł za 8 zajęć za jedno dziecko, natomiast drugiemu 

dziecku z rodzeństwa przysługuje 50% zniżki,

- naukę pływania dla dorosłych – odpłatność wynosi 160 zł za 

8 zajęć, dodatkowo w cenie karnetu jedno wejście na saunę 

gratis,

- indywidualne lekcje nauki pływania – 60 zł za 1 godzinę,

- zajęcia aqua dla kobiet w ciąży „Aktywne 9 miesięcy” – 20 

zł za 1 godzinę,

- zajęcia aqua fitness – 15 zł za 1 godzinę, natomiast karnet 

na 4 wejścia – 50 zł,

- zajęcia aqua dla seniorów „Zdrowy kręgosłup” – 15 zł za 

1 godzinę, natomiast karnet na 4 wejścia – 50 zł,

- zajęcia aqua cardio – trening wytrzymałościowy i inter-

wałowy z elementami wzmacniającymi. Tego typu zajęcia są 

najczęściej polecanym wysiłkiem dla osób odchudzających 

się, stanowią doskonały sposób na spalenie zbędnej tkanki 

tłuszczowej, dotlenienie organizmu czy też zwiększenie wy-

dajności pracy serca i płuc – 15 zł za 1 godzinę, natomiast 

konujemy Granice” złote krążki wywalczyli Anna Kutyła 

i Kacper Nowak.  W rywalizacji judoków z roczników 2003 

oraz młodszych jastrzębianie zdobywali też srebro (Maksy-

milian Buczak) oraz medale brązowe (Kinga Nowak, Klaudia 

Kubicka, Patryk Żemła i Kasjan Piotrowski). Ponadto na 

piątym miejscu turniej ukończyła Anna Maria Palomba, a na 

siódmym Michał Piotrowski i Oliwier Szefer.

-mg-

karnet na 4 wejścia – 50 zł,

- aqua aerobic – 15 zł za 1 godzinę, karnet na 4 wejścia – 50 zł.

Wszystkie zajęcia oferowane przez MOSiR prowadzą wy-

kwalifikowani instruktorzy pływania, którzy mają ukończoną 

Akademię Wychowania Fizycznego, posiadają także przygo-

towanie pedagogiczne oraz ukończone kursy instruktorskie. 

Niewątpliwym atutem krytej pływalni Laguna jest dobry 

dojazd i duży parking. Na terenie obiektu znajdują się prze-

stronne szatnie, a na wyposażeniu akcesoria do pływania, 

np. deski do pływania, „makarony”, pasy wypornościowe itp. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 965 

436.

-kw-

fot. Rafał Mączyński

fot. Piotr Kędzierski
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PIŁKARSKIE PRZYGOTOWANIA ROZPOCZĘTE

Piłkarze GKS-u 1962 Jastrzębie 
rozpoczęli przygotowania do wio-
sennej rundy III-ligowych roz-
grywek wygrywając w sparingu 
z pierwszym z rywali. Zanim 
jednak rozegrano mecz kontrolny, 
pierwsze dni przygotowań upłynęły 
głównie pod znakiem treningów fi-
zycznych i wytrzymałościowych z 
trenerem Damianem Zawieruchą, 
który przygotował dla zawodników 
GKS-u wiele zajęć. Natomiast w 
pierwszym meczu sparingowym 
w ramach okresu przygotowaw-
czego jastrzębianie zwyciężyli z 
ekipą BKS-u Stali Bielsko-Biała 4:1. 
Gole dla GKS-u zdobyli: Wojciech 
Caniboł, Daniel Szczepan, Maciej 
Gaszka oraz Piotr Pacholski.
W zespole z Jastrzębia-Zdroju 
przeciwko BKS-owi wystąpili te-

Dwa z czterech wyjazdów w ramach 
Jastrzębskich Wypadów na Dechy 
za nami. Z początkiem stycznia 
grupa jastrzębian nie przestraszy-
ła się ogromnych, 20.stopniowych 
mrozów i zgodnie z planem wybrała 
się na słowacki Chopok. - W sobotę, 
7 stycznia pięknie świeciło słońce, 
nie było wiatru, więc warunki były 
niemal idealne – opowiada Tomasz 
Czarnota, odpowiedzialny za orga-
nizację imprezy.
Kolejny turnus, czyli 4-dniowa wy-
prawa miała miejsce w dniach 12-15 
stycznia i była prawdziwą mieszan-
ką dla miłośników jazdy na jednej 
lub dwóch deskach. Uczestnicy 
odwiedzili Kotelnicę Białczańską, 
a dzień później szusowali już po 
Kozińcu w Czarnej Górze. – Praw-
dziwą perełką tego wypadu była 
słowacka Bachledova Dolina. Wspa-
niałe widoki, przejrzyste niebo, a na 

dodatek mnóstwo śniegu i niesamo-
wite trasy, które zrobiły na każdym 
z nas ogromne wrażenie – podkreśla 
Tomasz Czarnota. W ramach wy-
jazdu, w którym oprócz jastrzębian 
udział wzięli również mieszkańcy 
Wrocławia, Katowic, Żywca, Rybni-
ka czy nawet Warszawy, grupa od-
wiedziła jeszcze Zakopane, a także 
baseny termalne.
Kolejne wyjazdy w ramach Ja-

strzębskich Wypadów na Dechy już 
25 lutego (Jasna Chopok) oraz na 
początku marca, kiedy to uczestni-
cy pojadą do Tatrzańskiej Łomnicy 
oraz Białki Tatrzańskiej. Na wyjazd 
w dniach 3-5 marca są jeszcze wol-
ne miejsca. Więcej informacji pod 
nr. tel. 694 732 855.

-oprac. mg-

stowani zawodnicy: Krzysztof Su-
checki (Siarka Tarnobrzeg), Kamil 
Jakubowski (Stal Rzeszów, aktualnie 
wypożyczony do Cosmosu Nowo-
taniec), Sebastian Kubik (Piast Gli-
wice) oraz Maciej Gaszka (MOSiR 
Jastrzębie). 

W ramach okresu przygoto-
wawczego jastrzębianie rozegrają 
jeszcze kilka spotkań kontrolnych 
– ich rywalami mają być m.in. Za-
głębie Sosnowiec, Legia II War-
szawa czy Pniówek Pawłowice.

-oprac. mg-

WYPADY NA DECHY NA PÓŁMETKU

fot. Tomasz Czarnota

fot. GKS 1962 Jastrzębie
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WYSTAWA EDYTY DRAUS

Bohaterki rysunków Edyty Draus są 
zwyczajne i niedoskonałe, żywcem 
wyjęte z domów, kuchni albo po-
bliskich klubów fitness. Na pozór 
demotywujące, prace Edyty za-
chęcają jednak do przyjrzenia się 
sobie i swoim obsesjom. Artystka 
sama od lat z pasją ćwiczy na si-

łowni, więc nie śmieje się z mody 
na zdrowie – raczej z premedytacją 
i konsekwentnie dystansuje się do 
bycia idealną za wszelką cenę. W 
jej rysunkach zatem jest i trafność 
przekazu, i przyzwolenie na nor-
malność. 

Galeria Epicentrum
Miejski Ośrodek Kultury 

Ekspozycja: 
3.02.2017 – 28.02.2017

Wstęp wolny

EDYTA DRAUS

absolwentka grafiki warsztatowej 

na Akademii Sztuk Pięknych w Po-

znaniu. W 1998 roku uzyskała dy-

plom z wyróżnieniem w zakresie li-

norytu w pracowni prof. Zbigniewa 

Lutomskiego. Za jedną z grafik dy-

plomowych otrzymała w 2000 roku 

Nagrodę im. Haliny Chrostowskiej 

na 4. Triennale Grafiki Polskiej w 

Katowicach. 

rys. Edyta Draus
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