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Drodzy Mieszkańcy!

Reforma oświaty wkroczyła w fazę realizacji. Jako 
jedni z pierwszych przedłożyliśmy w Delegaturze Ku-
ratorium Oświaty w Rybniku projekty uchwał dosto-
sowujące sieć szkół do wytycznych reformy edukacji.  
W pracy nad zmianami w systemie jastrzębskiej oświaty 
kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem ucznia. 

Wytężona praca pracowników Wydziału Edukacji 
oraz szereg konsultacji i spotkań z rodzicami, nauczy-
cielami i pracownikami Kuratorium Oświaty pozwoliły 
wypracować kompromis, dający satysfakcję wszystkim 
środowiskom, których obejmie reforma. Jestem prze-
konana, że zarówno jako rodzice uczniów, jak i miesz-
kańcy Jastrzębia-Zdroju, dostrzegają Państwo nasz 
wysiłek w działaniach, mających wspierać rozwój ja-
strzębskiej oświaty. Bardzo zależy nam, by poprawiła 
się jej infrastruktura, a w szkołach pojawiały wciąż 
nowe, atrakcyjne oferty zajęć dodatkowych. Moder-
nizujemy obiekty sportowe, pracownie dydaktyczne, 
place zabaw i budynki. W tym roku rusza termomo-
dernizacja Zespołu Szkół nr 8. Jesteśmy też w trakcie 
remontu budynku przy ulicy Szkolnej 5. 

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU

W dobie czekających nas zmian zapewniam, że sta-
rania te będziemy czynić nadal i zrobimy wszystko, 
aby nauka w jastrzębskich szkołach przebiegała bez 
zakłóceń. 

W tym numerze gazety „Jastrząb” szeroko piszemy  
o stypendiach i grantach przyznanych na rozpo-
wszechnianie kultury i rozwój sportu. Jako miasto 
chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne. Na-
szym obowiązkiem jest zadbać o interesy wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą współtworzyć życie kultu-
ralne i sportowe Jastrzębia-Zdroju. Wielokrotnie po-
wtarzałam, że rola magistratu nie może sprowadzać się 
jedynie do czysto administracyjnych aspektów dzia-
łalności. Naszym zadaniem jest wspieranie artystów  
i ludzi sztuki, sportowców i działaczy sportowych, by 
wydarzenia o charakterze kulturalnym czy sportowym 
nie miały jedynie zasięgu lokalnego, ale były istotnym 
elementem budowy marki Jastrzębie-Zdrój.
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Komisja Gospodarki Komunalnej i Prze-
strzennej – 2 marca, godz. 13.00,  
ul. Pszczyńska, ul. Dębina, temat: wizja 
lokalna.

Komisja Rewizyjna – 20 marca, godz. 11.00, 
sala 130A, tematy: Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobo-
cia – 21 marca, godz. 14.30, sala 130A, tema-
ty: 1. Posiedzenie wyjazdowe - PEC,  
2. Sprawy bieżące.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  
i Samorządu Terytorialnego – 21 marca, 
godz. 12.00, sala 130A, tematy: 1. Zarządza-
nie kryzysowe w mieście – magazyn OC                    
i p.powodziowy. 2. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Samorządu Teryto-
rialnego – 22 marca, godz. 14.00, sala 130A, 
tematy: 1. Podsumowanie działalności 
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu-
-Zdroju. 2. Profilaktyczne badania w ramach 
programu otyłości i wad postawy uczniów 
klas II szkoły podstawowej.

Komisja Kultury i  Sportu – 23 marca, godz. 
15.00, sala 130A, tematy: 1. Zapoznanie się 
z rozstrzygniętymi konkursami z dziedziny 
kultury i sportu. 2. Spotkanie ze stowa-
rzyszeniem kobiet na rzecz propagowania 
Kultury Śląskiej.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 23 
marca, godz. 14.30, sala 110A, tematy: Spra-
wy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Prze-
strzennej – 27 marca, godz. 12.00, sala 110A, 
tematy: 1. Komunikacja w mieście. 2. Sprawy 
bieżące.

Komisja Skarbu – 28 marca, godz. 14.30, 
sala 130A, tematy: 1. Aspekt finansowy go-
spodarki odpadami. 2. Sprawy bieżące.

Sesja Rady Miasta – 30 marca, godz. 13.00, 
sala 129A, temat: Sprawy bieżące.

Narada Prezydium Rady Miasta odbędzie 
się 20 marca, godz. 15.00, pok. 127A, Urząd 
Miasta. 

Posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miasta są 
otwarte dla osób nie będących członkami 
tych organów. 

KOMISJE  
RADY MIASTA

POD ZNAKIEM OŚWIATY

Oświata miejska w kontekście re-
formy była wiodącym tematem 
obrad sesji zwyczajnej Rady Miasta, 
która odbyła się 23 lutego. Radni 
wysłuchali koreferatu Komisji Edu-
kacji i Polityki Społecznej na ten 
temat i po odbytej dyskusji przy-
stąpili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Jednogłośną akceptację zy-
skały uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów, a także szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodsta-
wowych i specjalnych.

Podczas lutowej sesji radni mieli 
również procedować nad projek-
tami uchwał w sprawach zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i budżetu miasta na 2017 rok. Te 
jednak zostały zdjęte z porządku 
obrad i postanowiono zająć się nimi 
na sesji nadzwyczajnej.

Oprócz tego radni przegłosowali 
kilkanaście projektów uchwał. Do-
tyczyły one nadania odznaki za-
służonego dla miasta, przyjęcia 
programu stypendialnego jak i 
określenia warunków przyzna-
wania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz za-
miaru przekształcenia liceum ogól-
nokształcącego w liceum ogólno-
kształcące z oddziałami dwujęzycz-
nymi. Ustalone zostały też kryteria 
naboru w drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego do publicz-
nych przedszkoli, określone wa-
runki przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz za-
dania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej, na które prze-
znacza się środki z PFRON. Ponadto 
Rada Miasta przyjęła pakiet uchwał 
gruntowych, a także uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Jastrzębia-
-Zdroju do 2020 roku” będącego 
aktualizacją „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na 
lata 2008-2015”. 

Głosy większości uzyskały również 
uchwały w sprawach: zarządzenia 
poboru podatków w drodze in-
kasa, powołania Ośrodka Szkolenia 
Stacjonarnego w tenisie stołowym 
oraz określenia warunków opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastęp-
czej.

- kw - 

fot. Agata Krypczyk
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WYPOWIEDZI RADNYCH
Alina Chojecka, radna Platformy Obywatelskiej

Reforma oświaty absolutnie nie powinna być związana z powrotem do przeszłości, 
bo to nie postęp, a regres. Istota reformy nie tkwi bowiem w tym czy jest sześcio czy 
ośmioklasowa szkoła podstawowa. Istota reformy tkwi w solidnej podstawie pro-

gramowej i w sposobie podejścia nauczycieli do współczesnych uczniów. Etapami można 
budować drogę, chodnik, a podstawa programowa winna być opracowana dla wszystkich 
typów szkół kompleksowo od A do Z. Reforma przygotowana przez rząd w tak ekspreso-
wym tempie przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

Wyzwanie, jakie przed nami stanęło, na pewno było duże, mam jednak wrażenie, że 
go udźwignęliśmy wspólnie jako samorząd i to przy szerokiej konsultacji ze wszystki-
mi środowiskami związanymi z jastrzębską oświatą. Trzeba jednak jasno stwierdzić, 

że uchwały reformujące jastrzębskie szkolnictwo nie będą ostatnim ruchem w tej sprawie, 
gdyż miejska siatka szkół boryka i będzie borykała się z problemem demografii. Na dzień 
dzisiejszy mogę jednak stwierdzić, że przy wspólnych wysiłkach udało się osiągnąć kom-
promis.

Elżbieta Siwiec, radna klubu Samorządne Jastrzębie

Uważam, że jastrzębska sieć szkół została dostosowana do reformy oświaty zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi. Proponowane zmiany były na bieżąco dyskuto-
wane zarówno z nauczycielami, jak i z rodzicami uczniów. Wysłuchaliśmy wszystkich 

zainteresowanych. Dostosowując sieć szkół do nowych wymogów, przede wszystkim po-
stawiliśmy na dobro dzieci. To właśnie im nasze placówki muszą dać szansę rozwoju  
i zaspokoić szeroki wachlarz potrzeb. Proponowana różnorodność klas to wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom uczniów, nauczycieli i rodziców. Reforma, jak każda zmiana, budzi nie-
pokój. Dzieje się tak nie tylko u nas, ale w całej Polsce. Trzeba pamiętać, że jest to proces, 
który zweryfikuje życie, bo nie wszystko można przewidzieć już na początku.

Urszula Sobik, radna klubu Dla Jastrzębia

W Jastrzębiu-Zdroju podjęliśmy wszelkie działania, aby reforma przebiegała jak 
najłagodniej dla uczniów i nauczycieli. Propozycje jej wdrażania były na bieżąco dys-
kutowane, konsultowane i opiniowane. Myślę, że udało nam się znaleźć najbardziej 

optymalne rozwiązanie. Uważam jednak, że reforma systemu edukacji jest nieprzygoto-
wana, nieprzemyślana i została źle wprowadzona na szczeblu rządowym. Moim zdaniem, 
nie było merytorycznych argumentów uzasadniających zmiany. Zabrakło oceny kosztów i 
skutków reformy, a dostosowanie placówek do nowych wymogów to m.in. dodatkowe ob-
ciążenie finansowe dla samorządów. Dobrze przygotowane zmiany powinny odpowiadać 
wymogom dzisiejszych czasów, a także służyć uczniom i nauczycielom.

Anna Toborowicz, radna klubu Wspólnota Samorządowa

Nasze miasto bardzo poważnie podeszło do realizacji zadań wynikających z refor-
my oświaty. Odbyliśmy wiele spotkań i burzliwych dyskusji, zbieraliśmy opinie, a 
wszystko po to, aby uspokoić obawy i wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązania. 

Dzięki temu w Jastrzębiu-Zdroju nie będzie rewolucyjnych zmian. Mam nadzieję, że sieć 
szkół została tak ułożona, że dzieci będą miały swobodny dostęp do edukacji, a młodzież 
możliwość wyboru interesujących kierunków kształcenia. Jednym z zagrożeń jastrzębskiej 
oświaty zdawał się być występujący w kraju niż demograficzny, ale z tym placówki radzą 
sobie dobrze. Szkoły ponadgimnazjalne pozyskują uczniów z gmin ościennych, zachęcając 
ich ciekawą ofertą i przydatnymi kierunkami do podjęcia nauki właśnie w naszym mieście.

fotografie: Piotr Kędzierski
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GIMNAZJUM nr 8
SP nr 13 

im. ks. Franciszka 
Blachnickiego 

GIMNAZJUM nr 1 SP nr 2 Mistrzostwa
Sportowego

ZS nr 8
GIMNAZJUM nr 12

SP nr 14
im. Ziemi Śląskiej

ZS nr 11
GIMNAZJUM nr 9

SP nr 20
im. H. Jordana

ZS nr 12
GIMNAZJUM nr 3

SP nr 18
im. H. Sławika

ZS nr 13
GIMNAZJUM nr 11

SP nr 15
im. M. Konopnickiej

Jastrzębie-Zdrój jako jedna z pierwszych gmin w województwie śląskim przedstawiła 
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku projekty uchwał dotyczące zmiany sieci 

szkół. Na lutowej sesji uchwałami zmieniającymi sieć szkół zajęła się Rada Miasta.

REFORMA OŚWIATY WKROCZYŁA W FAZĘ REALIZACJI

Od 1 września 2017 r. wszystkie szkoły pod-
stawowe z mocy ustawy staną się 8-letniei

Projekt dostosowujący sieć ja-
strzębskich szkół do wytycznych 
reformy likwidującej gimnazja zy-
skał jednogłośne poparcie wszyst-
kich komisji Rady Miasta. Radni 
również byli jednomyślni, gdy gło-
sowali nad uchwałami dotyczącymi 
zmian w lokalnej oświacie.– Miasto 

podeszło bardzo poważnie do swoje-
go zadania. Zależy nam, by ucznio-
wie mieli zapewnione jak najlepsze 
warunki do nauki – oceniła prze-
wodnicząca Komisji Edukacji i Po-
lityki Społecznej, Anna Toborowicz.

Teraz przegłosowaną propozy-
cję zmiany sieci szkół musi zaak-

ceptować Kuratorium Oświaty.  
- Te projekty są pierwszym krokiem  
w przeprowadzanej reformie. Za 
niedługo będziemy musieli zmierzyć 
się z demografią. A także pochylić 
się nad rozplanowaniem etatów dla 
nauczycieli, by zapewnić im ciągłość 
zatrudnienia – mówił podczas sesji 
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ZSS nr 10 
GIMNAZJUM Specjalne

nr 14

SP Specjalna nr 23
im. J. Tischnera

GIMNAZJUM nr 2
SP nr 16

im. Prof. Rudolfa 
Ranoszka

GIMNAZJUM nr 10
Mistrzostwa Sportowego

SP nr 3 z oddziałami
Mistrzostwa Sportowego

GIMNAZJUM nr 6
z oddziałem 

dwujęzycznym w ZS nr 1
GIMNAZJUM nr 6 I LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

GIMNAZJUM nr 4
ZS nr 3

GIMNAZJUM nr 4
III LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

do 2019 r. od 1 września 2019 r.

do 2019 r. od 1 września 2019 r.

Zespoły Szkół w skład których wchodzą gimnazja nr 4 i 6, zgodnie z zapisami ustawy, do ostat-
niego sierpnia 2019 roku będą funkcjonowały bez zmian. Od 1 września 2019 r. staną się odpo-

wiednio I LO oraz III LO.

ZSH
GIMNAZJUM nr 5

Gimnazjum nr 5 
przestanie istnieć 

od 1 września 2019 r.

ZS nr 9
GIMNAZJUM Specjalne

nr 13
SP Specjalna

nr 22

Rady Miasta naczelnik Wydziału 
Edukacji, Andrzej Pawłowski.
– Dziękuję wszystkim, którzy pra-
cowali nad wdrożeniem reformy  
w mieście. Zwłaszcza dyrekto-
rom, nauczycielom oraz rodzicom 

uczniów, których głos był szczegól-
nie ważny podczas prowadzonych 
przez nas konsultacji. Dziękuję także 
pracownikom wydziału edukacji za 
rzetelne podejście do tego zadania.  
I jeszcze raz podkreślam, że wdraża-

jąc reformę kierowaliśmy się przede 
wszystkim dobrem ucznia – podsu-
mowała prezydent Anna Hetman.

- ig - 
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ZMIANY NA STANOWISKU 
ZASTĘPCY PREZYDENTA

Od 1 lutego funkcję pierwszego zastępcy prezydenta 
miasta Jastrzębie-Zdrój pełni Roman Foksowicz.  

Zastąpił ustępującego z urzędu Ryszarda Rakoczego. 

Swoją ponad dwuletnią pracę na 
stanowisku zastępcy prezydenta 
zakończył 31 stycznia Ryszard Ra-
koczy. Od grudnia 2014 roku spra-
wował pieczę m.in. nad resortami 
architektury, geodezji, infrastruk-
tury czy zamówień publicznych.

- Dziękuję wszystkim, z którymi 
dane mi było pracować, za owocną 
współpracę. Przede mną nowe wy-
zwania. Mam nadzieję, że z nałożo-
nych na mnie obowiązków wywią-
załem się dobrze – mówi Ryszard 
Rakoczy.

1 lutego jego miejsce zajął Roman 
Foksowicz. - Od lat działam na rzecz 
miasta. Powołanie mnie na stano-
wisko zastępcy prezydenta traktuję 
jako duże wyróżnienie i obowiązek 
wobec jego mieszkańców – deklaruje 
Roman Foksowicz.
Roman Foksowicz ukończył pięcio-
letnie studia magisterskie na kie-
runku politologia o specjalności po-
lityka społeczna na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Przez sześć 
lat pracował w jastrzębskim Urzę-
dzie Miasta. Następnie objął sta-

nowisko dyrektora w biurze posel-
skim, a ostatnio prowadził własną 
działalność gospodarczą. Od 2010 
roku jest radnym Rady Miasta.

Nowemu zastępcy prezydenta pod-
legają wydziały: Architektury, Geo-
dezji i Kartografii, Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji, Mienia, 
Funduszy Pomocowych i Nadzoru 
Właścicielskiego oraz Biuro Zamó-
wień Publicznych.

Jak ocenia pierwszy miesiąc pracy 
nowy zastępca? – Za mną inten-
sywny miesiąc. Pochylamy się ak-
tualnie nad planem rewitalizacji 
Parku Zdrojowego, projektem trans-
granicznym Postindustrialne Dzie-
dzictwo Pogranicza, które obejmuje 
Łaźnię Moszczenica, a także nad 
projektem rewitalizacji obiektu Ła-
zienki III. Jesteśmy na etapie usta-
lania szczegółów, co wymaga wielu 
spotkań i narad. Chcemy zachować 
komplementarność przy realizacji 
tych przedsięwzięć inwestycyjnych 
– ocenia Roman Foksowicz.

- ig - 

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Przyjdź na konsultacje z pracow-
nikami ZUS-u
Tradycyjnie w trzecią środę mie-
siąca – 15 marca - odbędą się kon-
sultacje z pracownikami Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Pracow-
nicy ZUS-u czekać będą na wszyst-
kich zainteresowanych tematem 
ubezpieczeń społecznych w pokoju 
203A Urzędu Miasta. Konsultacje 
przewidziano w godz. od 8.00 do 
14.00.

CZTERY ULICE 
ZMIENIAJĄ 

NAZWY
Dekomunizacja jastrzębskich ulic 
to fakt. W odpowiedzi na ustawę  
z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie 
propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej,  
w najbliższym czasie nazwę zmienią 
cztery ulice. Dotyczy to dróg  
o imieniach: Świerczewskiego, Pawła 
Findera, Hanki Sawickiej oraz Józefa 
Wieczorka. 

Nowe nazwy z założenia mają 
być bardziej neutralne, zbieżne  
z charakterem nazw już istniejących  
w sąsiedztwie, a także zgodne  
z wolą mieszkańców, wyrażoną m.in. 
podczas konsultacji.

I tak na ostatniej sesji radni zde-
cydowali, że ulica Świerczewskiego 
będzie nosić nazwę Niepodległości, 
Hanki Sawickiej – Żołnierzy Niezłom-
nych, Pawła Findera – Józefa Rymera, 
Józefa Wieczorka – gen. Władysława 
Andersa.

Przy pierwszej z nich jest 206 ad-
resów, w tym 39 podmiotów go-
spodarczych oraz Zespół Szkół 
nr 13 i parafia rzymskokatolicka. 
Przy drugiej 35 adresów, w tym 5 
firm. Przy trzeciej 90 adresów lo-
kali mieszkalnych, w tym 4 firmy.  
A przy ostatniej 249 adresów, w tym 
243 lokale w budynkach wielorodzin-
nych i 13 firm.

Co ważne, zmiana nazwy ulicy nie 
ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczasową. 

- ig - 
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PROWADZONE INWESTYCJE DROGOWE

Budujemy nową drogę 

Na ulicy Rolniczej, tuż przy granicy z Żorami, trwa bu-
dowa 450–metrowego odcinka nowej drogi. Docelowo 
ma ona zapewnić dojazd do terenów inwestycyjnych 
miasta. Wykonawca kończy obecnie wycinkę drzew. 
W marcu firma będzie korytować drogę i przekładać 
instalacje. To wszystko zaplanowane jest w pierw-
szym etapie budowy drogi,  który ma kosztować 825 
tysięcy zł.

Zatoki prawie gotowe

Inwestycja miejska na ul. Powstańców ma się ku 
końcowi. Budowa dwóch zatok autobusowych już 
została sfinalizowana. Obecnie trwa remont chodnika 
po obu stronach drogi. Do końca kwietnia roboty 
będą zakończone. Z budżetu miasta na ten cel 
przeznaczono ponad 210 tysięcy zł.

Trwa modernizacja Mazowieckiej

W ubiegłym roku został wykonany 
remont odwodnienia ulicy, który 
pochłonął około 600 tys. - Dotych-
czasowe roboty objęły wykopy i ro-
boty ziemne, demontaż istniejącego 
kolektora kanalizacji deszczowej 
wraz ze studniami i przykanalika-
mi, a także wymianę starej na nową 
kanalizację deszczową. Oprócz tego 
wymieniono stare studnie na nowe 
rewizyjne z kręgów żelbetowych, 
a stare przykanaliki na nowe do 
studzienek ściekowych ulicznych 
– mówi Maria Pilarska, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Komunal-
nej i Inwestycji.

W tym roku prowadzone będą 
roboty drogowe. Obejmą przebu-
dowę nawierzchni ulicy wraz z wy-
mianą krawężników. 

fot. Maciej Gucik

fot. Maciej Gucik

fot. Maciej Gucik
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CHCEMY UNORMOWANIA SYTUACJI W MZK
9 lutego odbyło się kolejne posie-
dzenie członków Zgromadzenia 
Międzygminnego Związku Komu-
nikacyjnego. Rezygnację z funkcji 
członka zarządu złożył Zbigniew 
Podleśny, wiceburmistrz Radlina.  
W jego miejsce zgromadzenie wy-
brało Dawida Topola, wiceburmi-
strza Pszowa. Obecnie w zarządzie 
MZK zasiadają cztery osoby. Oprócz 
Janusza Budy,  zastępcy prezydenta 
Jastrzębia-Zdroju i wiceburmistrza 
Rydułtów Marcina Połomskiego, 
dyrektor Biura MZK - Benedykt La-
nuszny. 

Niestety po raz kolejny nie udało 
się wybrać piątego członka zarządu 
ani przewodniczącego. Co więcej, 
daty kolejnego posiedzenia Zgro-
madzenia MZK nie wyznaczono.  
- Nasze apele, by unormować sytuację  
w MZK, a tym samym realnie wpły-
nąć na ustabilizowanie sytuacji  
w PKM-ie nie znajdują nawet posłu-
chu – mówi Janusz Buda.

Jednym z najczęściej komentowanych w naszym mieście spraw jest bez wątpienia ko-
munikacja miejska. Nic dziwnego, w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym wciąż 

utrzymuje się pat związany z niemożnością wyboru przewodniczącego.  
Co na to władze Jastrzębia-Zdroju?

Przypomnijmy, że Janusz Buda 
proponowany na stanowisko prze-
wodniczącego zarządu MZK, po-
stawił jasne warunki. Zgodził się 
przewodniczyć pod warunkiem, że 
w MZK zostanie przeprowadzo-
ny audyt przez firmę zewnętrzną,  
a w zarządzie MZK będzie zasiadać 
pięć osób. Wyraźnie podkreślił, że 
osoby te mają reprezentować gmi-
ny członkowskie. – Dopiero wtedy 
będziemy mogli wziąć odpowie-
dzialność za ten związek i działać  
w oparciu o czytelne zasady. Ze 
względu na bardzo trudną sytuację 
MZK chcę, by w skład zarządu wcho-
dzili przedstawiciele gmin, które 
funkcjonują w związku. Chcemy 
wziąć odpowiedzialność. Nie chce-
my nikim się wyręczać – mówi. 

Zastępca prezydenta Jastrzę-
bia-Zdroju zaznaczył, że przyjmie 
funkcję przewodniczącego zarządu 
MZK, jeśli ze swojej funkcji zrezy-
gnuje Benedykt Lanuszny, który nie 

jest związany z żadną gminą. – Pan 
Lanuszny jest od zadań operacyj-
nych. A zarząd musi podjąć strate-
giczne działania – twierdzi Janusz 
Buda.

10 lutego br. prezydent Anna 
Hetman wystąpiła z prośbą do 
Franciszka Dziendziela - prze-
wodniczącego zgromadzenia MZK,  
o niezwłoczne ponowne zwoła-
nie zgromadzenia, w celu wybra-
nia przewodniczącego zarządu. 
- Dla Jastrzębia-Zdroju komu- 
nikacja miejska jest priorytetem. Za 
wszelką cenę chcemy unormowania 
sytuacjiw MZK. Mając świadomość 
powagi sytuacji, musi się to stać  
w najbliższym możliwym terminie.  
I ku temu będziemy zmierzać – pod-
sumowała Anna Hetman, prezydent 
Jastrzębia-Zdroju.

 - ig - 

MAMY NOWY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA

Jastrzębie-Zdrój  ma nowy Lokalny Program Rewitalizacji. – To ważny dokument  
w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych. Program rewitalizacji ma utylitarną funkcję 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – podkreślił Patryk Swoboda,  
przedstawiciel firmy Planergia, która zajęła się jego opracowaniem.

Celem nadrzędnym programu jest 
poprawa sytuacji społeczno-go-
spodarczej na obszarze miasta, 
gdzie następuje nawarstwienie 
problemów społecznych, gospo-
darczych i przestrzennych, między 
innymi dzięki możliwości pozyska-
nia dodatkowych środków finanso-
wych w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020.

W oparciu o dane statystyczne 
oraz dzięki informacjom pozyska-
nym w procesie ankietyzacji spo-

rządzona została diagnoza obecne-
go stanu na terenie miasta, a także 
– na jej podstawie – wytyczony zo-
stał tzw. obszar wsparcia. 

Ważnym ograniczeniem wyni-
kającym z wytycznych krajowych 
jest fakt, iż obszar rewitalizacji nie 
może przekraczać 20% powierzch-
ni gminy oraz dotyczyć więcej niż 
30% mieszkańców gminy.

Obszar rewitalizacji na terenie 
Jastrzębia-Zdroju obejmuje swoim 
zasięgiem: os. 1000-lecia Szeroka, 

os. Zofiówka, os. Przyjaźń, os. Ja-
strzębie Górne i Dolne, os. Gwar-
ków oraz os. Zdrój. – Dokument ten 
to narzędzie, które pozwala sięgać 
miastu po dodatkowe środki poza-
budżetowe. Dzięki niemu zwiększa-
my nasze szanse na pozyskanie do-
datkowych funduszy na realizacje 
naszych inicjatyw – ocenia Roman 
Foksowicz, zastępca prezydenta Ja-
strzębia-Zdroju.

- ig - 

O dalszym rozwoju sytuacji 
będziemy informować. 



W zeszłym roku jastrzębianie w ramach budżetu obywatelskiego zdecydowali się na re-
mont chodników, wykonanie dodatkowego oświetlenia, remont parkingów i stworzenie 

placów zabaw. O tym, jak zostanie rozdysponowane kolejne półtora miliona,  
dowiemy się już w lipcu.

ZDECYDUJ NA CO WYDAĆ 1,5 MILIONA
Aż 1,5 miliona złotych mają jastrzębianie do rozdyspo-
nowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 
Pieniądze te zostały podzielone na 21 osiedli i sołectw  
w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda 
z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie 
do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby 
jej mieszkańców.

O tym, na co przeznaczone zostaną pieniądze zde-
cydują jastrzębianie, którzy ukończyli co najmniej 16 
lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba 
wpisać własną propozycję rozdysponowania budżetu 
obywatelskiego, można znaleźć na stronie interne-
towej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna 
jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz  
w siedzibach zarządów osiedli i u sołtysów. 

Propozycje można zgaszać od 1 marca do 15 kwietnia. 
Muszą one być poparte pisemnie przez minimum  
15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym 
roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat. 

Propozycję można złożyć:
- listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój  
al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
- osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 
020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołectw,
- elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.ja-
strzebie.pl,w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie 
zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przeka-
zana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przy-
padku przekroczenia kwoty przeznaczonej do dyspo-
zycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami 
osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. 
W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszyst-
kich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej pro-
pozycji zadań nie przekroczy przyznanej jej kwoty, 
głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

- oprac. ig - 

BY SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM KLIENTÓW
W marcu minie rok odkąd w Jastrzębiu-Zdroju działa Punkt Interwencji Kryzysowej.

1122 konsultacje z psycho-
logami i pracownikami socjalnymi,  
a  także ponad 100 bezpłatnych po-
rad prawnych – to roczny bilans 
działalności jastrzębskiego Punktu 
Interwencji Kryzysowej. - O tym jak 
potrzebny dla mieszkańców jest PIK 
świadczą same liczby. Nasz punkt 
działa bardzo dobrze. To zasługa 
wielu osób. Najważniejsze, że miesz-
kańcy wiedzą o nas i dzwonią w ra-
zie potrzeby. Niejednokrotnie też 
wracają, albo polecają nasze usługi 
swoim znajomym. Takie rekomen-
dace są dla nas najwartościowsze 
– mówi Ewelina Piątek, koordyna-
tor i psycholog Punktu Interwencji 
Kryzysowej.

W PIK-u można uzyskać porady 
z zakresu psychologii, pedagogii 
czy prawa. – Zajmujemy się psycho-

edukacją, pomocą w zorganizowa-
niu schronienia osobom doświad-
czającym przemocy, poradnictwem 
socjalnym, czy też wspieraniem 
rodzicielstwa zastępczego – dodaje 
psycholog. 

W swojej działalności Punkt In-
terwencji Kryzysowej współpracu-
je ze służbami miejskimi takimi jak 
policja, Państwowa Straż Pożarna, 
Straż Miejska, pogotowie ratunko-
we, a także instytucjami i organiza-
cjami działającymi w obszarze po-
mocy społecznej. 

Jak zapewnia Ewelina Piątek, 
działania PIK-u zmierzają do roz-
szerzania działalności. - Systema-
tycznie podnosimy swoje kwalifika-
cje, by sprostać oczekiwaniom klien-
tów. Od września ubiegłego roku 
funkcjonuje u nas grupa wsparcia 
dla kobiet doświadczających prze-

mocy, kolejną edycję planujemy roz-
począć jesienią – przyznaje koordy-
natorka PIK-u. 

We współpracy z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej włą-
czają się w promocję rodzicielstwa 
zastępczego. Prowadzą Forum Ro-
dzin Zastępczych, a we wrześniu 
otworzą Akademię Dobrego Rodzi-
ca tj. cykl warsztatów ,,Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców”.

- Staramy się na bieżąco reagować 
na potrzeby mieszkańców. W końcu 
od tego jesteśmy – podsumowuje 
Ewelina Piątek.

- oprac. ig -

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Opolska 9 
Jastrzębie-Zdrój
czynny od 7.30 do 18.30
tel: 032 43 49 628, 032 43 49 627

i
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ZABYTKOWA WANNA JUŻ PO RENOWACJI
Znaleziona w Parku Zdrojowym kolejna wanna z czasów uzdrowiskowych jest już po  

renowacji. Teraz urządzenie wygląda tak jak przed laty. Prace konserwatorskie  
pochłonęły 12,5 tys. zł i zostały sfinansowane z budżetu miasta.

Dzielnica Zdrój, będąca wizytówką 
naszego miasta, ciągle kryje wiele 
tajemnic. Co jakiś czas odnajdy-
wane są tu kolejne pouzdrowiskowe 
skarby. Na jeden z nich, spacerując 
po parku, trafił jastrzębianin Marek 
Wróbel. Okazała się nim wanna 
pochodząca z okresu przedwojen-
nego. 

- Wannę udało się wydobyć i jest 
już po konserwacji. Na razie trafiła 
do Jastrzębskiego Zakładu Komunal-
nego, a kiedy zakończy się rewitali-
zacja Parku Zdrojowego, to właśnie 
tutaj znajdzie swoje miejsce - mówi 
Barbara Mirecka, naczelnik Wy-
działu Architektury Urzędu Miasta.

O znalezisku niewiele wiadomo. 
Podobnych urządzeń zachowało się 
kilka, ale nie ma na ich temat żad-
nych pewnych źródeł, bądź są one 
szczątkowe. Wszelkie publikacje 

dotyczące kurortu często zawierały 
opisy sposobów leczenia uzdro-
wiskowego czy solanki, natomiast 
o wannach żeliwnych i lastryko-
wych wiadomo niewiele. Wannę 
tego typu, która niedawno została 
odnaleziona na terenie parku, po-
siada już Galeria Historii Miasta. 
Warto też przypomnieć, że kilka lat 
temu na terenie Parku Zdrojowego 
odnaleziono i wydobyto marmu-
rową wannę z czasów uzdrowi-
skowych. Urządzenie znalezione 
w 2010 roku znajduje się aktualnie 

w budynku Galerii Historii Miasta. 
Siedem lat temu pochodzący z 1862 
roku marmurowy element ufundo-
wany wówczas przez hrabiego Ko-
enigsdorffa przeszedł gruntowną 
renowację i dziś prezentuje się oka-
zale. – Wanna marmurowa waży 
około 600 kg i by ją zainstalować, 
musieliśmy dokonać specjalnych 
ekspertyz czy strop jest w stanie wy-
trzymać tak duże obciążenia – wy-
jaśnia Marcin Boratyn, kierownik 
Galerii Historii Miasta. Obok zna-
lazło się również miejsce dla wanny 
lastrykowej. Kolejna - betonowa 
wanna - wciąż nie jest ekspono-
wana ze względu na brak miejsca 
w GHM i na razie stoi u kamie-
niarza. Znalezione ostatnio urzą-
dzenie zostanie ulokowane w Parku 
Zdrojowym.                               - kw -

fot. Maciej Gucik

MIESZKAŃCY BĘDĄ LEPIEJ ZDIAGNOZOWANI
Cztery pulsoksymetry otrzymało 
Wojewódzkie Pogotowie Ratun-
kowe w Katowicach - Stacja Pogo-
towia Ratunkowego w Jastrzębiu-
-Zdroju. Urządzenia są niezbędnym 
wyposażeniem karetek.
- Pulsoksymetr to urządzenie do 
mierzenia pulsu oraz natlenienia 
krwi w ciele pacjenta. Mamy tego 
typu sprzęt, natomiast ten jest wyso-
kiej jakości, bardzo dobry i dokładny, 
a co najważniejsze długotrwały. Jest 
on potrzebny do stwierdzenia stanu 
pacjenta. Ratownik pierwsze co robi, 
to właśnie mierzy ciśnienie, puls, 
natlenienie krwi i dzięki temu może 
stawiać dalszą diagnozę – wyjaśnia 
Robert Ostrowski, kierownik Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Ja-
strzębiu-Zdroju. Nowe urządzenia 
będą służyły mieszkańcom miasta, 

ponieważ zasilą karetki pogotowia 
obsługujące teren Jastrzębia-
-Zdroju.

- Zakupy zostały sfinansowane 
przez Urząd Miasta. Zależy nam na 
tym, aby nasi mieszkańcy byli dobrze 
zdiagnozowani i szybko uzyskali 

pomoc – podkreśla Anna Hetman, 
prezydent miasta.

Zakupione ze środków budżetu 
miasta urządzenia kosztowały  
6 709,71 zł.

- kw -

fot. Piotr Kędzierski



NOWY BUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nowy, 23-osobowy autobus trafił do podopiecznych Stowarzyszenia Komitet Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. Stowarzy-
szenie zakupiło nowy pojazd na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w ra-

mach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Nowy nabytek posiada 22 miejsca 
dla pasażerów oraz jedno dla kie-
rowcy, ma on również możliwość 
przewozu dwóch wózków inwa-
lidzkich. W autobusie znalazł się 
także najazd dla wózków inwalidz-
kich oraz atestowane pasy bez-
pieczeństwa. Dzięki zakupionemu 
pojazdowi znacznie polepszyła się 
sytuacja związana z dojazdem osób 
niepełnosprawnych do Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej. Osoby te 
obecnie korzystają nie tylko z re-
habilitacji na terenie ośrodka, ale 
również z terapii poza terenem 
placówki, przez co zwiększyła się 
również możliwość organizowania 
wyjazdów poza miasto. Nowy 
środek lokomocji podwyższył też 
komfort przejazdu niepełnospraw-
nych uczestników WTZ szcze-
gólnie w okresie zimowym, bowiem  

w nowym autobusie jest ogrze-
wanie i klimatyzacja.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 
294 954,00 zł. Dofinansowanie ze 
środków miasta Jastrzębie-Zdrój 

fot. Maciej Gucik

wyniosło 84 986,57 zł, ze środków 
PFRON 170 000,00 zł, natomiast 
stowarzyszenie w ramach środków 
własnych wydało 39 967,43 zł.

- mg - 

SZPITAL WSPÓŁPRACUJE Z CZECHAMI
Rosnąca liczna wypadków, ryzyko 
katastrof naturalnych i zagrożenia 
atakami terrorystycznymi wy-
magają ścisłej współpracy trans-
granicznej. Podjęli się jej lekarze 
z Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego Nr 2 oraz Fakultni Ne-
mocnice w Ostrawie przystępując 
do projektu pt. „Czesko – polska 
współpraca medyczna w przypad-
kach katastrof”. Wspólne działania 
placówek służyć mają likwidacji 
barier i podniesieniu jakości usług 
z zakresu ochrony zdrowia po obu 
stronach granicy.

- Projekt ma na celu nawiązanie 
współpracy do koordynacji przy 
rozwiązywaniu wypadków maso-
wych, które przekraczałyby możli-

wości leczenia większej liczby ran-
nych w obszarach przygranicznych. 
Zarówno WSzS Nr 2 jak i Fakultni 
Nemocnice w Ostrawie są szpita-
lami, które zabezpieczają swoich 
pacjentów kompleksowo. Ponadto, 
szpital w Ostrawie jest jednostką 
uniwersytecką, co stanowi dodat-
kowy atut w procesie zdobywania 
wiedzy i doświadczeń przez lekarzy 
z jastrzębskiej placówki – wyja-
śnia Alicja Brocka, rzecznik WSzS  
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Docelowo projekt przyczyni się 
także do podniesienia jakości usług 
z zakresu ochrony zdrowia, a tym 
samym do poprawy efektywności 
opieki zdrowotnej na rzecz miesz-
kańców po obu stronach granicy.

Projekt pt. „Czesko – polska współ-
praca medyczna w przypadkach 
katastrof” otrzymał dofinansowanie  
w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Interreg V-A Republika – 
Czeska – Polska 2014 – 2020. Cał-
kowity koszt po stronie polskiej 
wynosi 24 126,80 euro, czyli ponad 
100 tys. złotych. Montaż finansowy 
projektu przewiduje dofinanso-
wanie w wysokości 85% z Funduszu 
Mikroprojektu, 10% wkładu wła-
snego szpitala oraz dofinansowanie 
w wysokości 5% pochodzące z bu-
dżetu państwa.

- kw -
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MIASTO WSPIERA KULTURĘ I SPORT
Osoby zajmujące się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem 
kultury lub opieką nad zabytkami 
otrzymały stypendia. 
Otrzymali je:
Andrzej Ślakowski - Wydanie 
tomiku wierszy o tematyce re-
ligijnej z elementami kultury  
i historii lokalnej, propagowanie 
idei kultury „Małej ojczyzny” – 
5000 zł,
Witold Englender - Przygotowa-
nie, urządzenie i prowadzenie 
wystaw w Galerii „Ciasna” – 
7000 zł,
Izabela Ostrzołek - Nagranie 
płyty oraz promocyjny koncert, 
w tym pobieranie lekcji śpiewu  
i aktorstwa – 8000 zł,
Malwina Musioł - Udział w mię-
dzynarodowych kursach, Recital  
w Jastrzębiu-Zdroju – 7500 zł,
Renata Raszyk - XVII Przegląd 
Twórczości Artystycznej Chórów 
i Zespołów Dziecięcych i Młodzie-
żowych Diecezji Katowickiej w Ja-
strzębiu-Zdroju – 2500 zł,
Henryka Moroń - Zorganizowanie 
na terenie Jastrzębia-Zdroju kwali-
fikacji wstępnych 22 Konkursu Pio-
senki „Wygraj Sukces” – 3000 zł,
Sławomir Rąbalski - Przygoto-
wanie wystawy prac malarskich 
przedstawiających Jastrzębie-Zdrój 
(12 obrazów) - 7000 zł.

Zostały również przyznane dota-
cje na realizację zadań publicznych 

Łączna kwota 
stypendiów przyznanych 

ze środków budżetu 
miasta wynosi 

40 000 zł.

W budżecie miasta 
na rozwój sportu 

wygospodarowano  
1 200 000 zł.

Prezydent miasta po zaopiniowa-
niu przez Komisję konkursową ds. 
opiniowania ofert na wspieranie 
zadań publicznych miasta Jastrzę-
bie-Zdrój w dziedzinie kultury 
przyznała środki organizacjom po-
zarządowym z naszego miasta. W 
tym roku pieniądze trafiły do je-
denastu organizacji, a łączna kwo-
ta przyznanych dotacji wynosi 130 
tysięcy złotych. 

Przedmiotem konkursu były min.: 
organizacja imprez kulturalnych, 
koncertów czy wystaw, a także 
edukacja kulturalna. Dzięki uzyska-
nym przez organizacje środkom, 
mieszkańcy będą mogli wziąć udział  
w wielu wydarzeniach. Wśród nich 
są także te, które od dłuższego cza-
su cieszą się dużą popularnością 
wśród jastrzębian. Słynne pokazy 
zabytkowych sikawek konnych, Fe-

stiwal Piosenki Niezaangażowanej 
i Działań Twórczych, XII Koncer-
ty Muzyki Organowej i Kameralnej 
czy impreza pn. „JAZZtrzębie” or-
ganizowana w ramach Międzyna-
rodowych Dni Jazzu. To tylko część 
z wydarzeń, które zostaną zreali-
zowane przy wsparciu uzyskanych 
dotacji.

- oprac. mg - 

w zakresie rozwoju sportu w 2017 
roku. Wsparcie otrzymali:
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS 
Jastrzębie - Szkolenie i udział  
w rozgrywkach ekstraligi hokejo-
wej seniorów JKH - 300 000 zł.
Klub JUDO KOKA Jastrzębie - 
Przygotowania i udział w lidze in-
dywidualno-drużynowej seniorów  
w judo - 15 000 zł.

J a -
strzęb- ski Klub 
S i a t k a r - ski Szkoły 
Mi s t rz o s t wa Sportowego Ja-
strzębie - Szkolenie sportowe oraz 
udział w rozgrywkach IV ligi piłki 
siatkowej kobiet zawodniczek JKS 
SMS Jastrzębie – 30 000 zł.
Ludowy Klub Sportowy ŻAR Sze-
roka - Krzewienie kultury fizycznej 
wśród mężczyzn – 8000 zł.
Ludowy Klub Sportowy ZRYW Ja-
strzębie-Bzie - Upowszechnianie  
i rozwijanie oraz poprawa warun-
ków uprawiania sportu w dyscypli-

nie piłka nożna mężczyzn – 12 000 
zł.
Ludowy Klub Sportowy Granica 
Ruptawa - Podnoszenie kwalifikacji 
sportowych przez zawodników klu-
bu oraz udział drużyn piłkarskich  
w rozgrywkach mistrzowskich – 90 
000 zł.
Klub Sportowy GKS 1962 Jastrzę-
bie S.A. - Przywróćmy dawny blask 
KS GKS 1962 Jastrzębie – 580 000 
zł.

Klub Sportowy Jastrzębski Wę-
giel S.A. - Rozwój i podnoszenie 
poziomu sportowego zawod-
ników piłki siatkowej repre-
zentujących Klub Sportowy Ja-
strzębski Węgiel w Jastrzębiu-

-Zdroju – 150 000 zł.
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowe-

go w Jastrzębiu-Zdroju - Szkolenie  
i udział drużyn seniorek i seniorów 
JKTS Jastrzębie-Zdrój w rozgryw-
kach ligowych i turniejach indywi-
dualnych w 2017 roku – 15 000 zł.

- oprac. kw - 

DOTACJE W DZIEDZINIE KULTURY PRZYZNANE
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PIENIĄDZE NA SPORT DZIECI  
I MŁODZIEŻY

Ponad 700 tys. zł przyznanych zo-
stało jastrzębskim klubom sporto-
wym w ramach wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej oraz 
turystyki. Pieniądze na szkolenie 
dzieci i młodzieży otrzymali:
Klub Pływacki H2O – 15 tys. zł, 
UKS Pionier – 23 tys. zł, JKH GKS 
Jastrzębie – 61 tys. zł, LKS Zryw 
Jastrzębie-Bzie – 15 tys. zł, LKS 
Granica Ruptawa – 30 tys. zł, UKS 
ROMI Jastrzębie – 6 tys. zł, Bokser-
ski Klub Sportowy Jastrzębie – 40 
tys. zł, KS Nautilus – 55 tys. zł, UKS 
Ruptawa – 10 tys. zł, KS Jastrzęb-
ska Akademia Jastrzębskich Od-
rzuconych – 20 tys. zł, Jastrzębski 
Klub Kyokushin Karate Kumite – 
15 tys. zł, UKS Akademia Piłkarska 
Champions – 15 tys. zł, Szkółka Pił-
karska MOSiR Jastrzębie – 50 tys. 
zł, Klub Judo KOKA Jastrzębie – 38 
tys. zł, Oddział Regionalny Olim-
piady Specjalne Polska – Śląskie 
– 12 tys. zł, KS Jastrzębie-Borynia 
– 11 tys. zł i 31 tys. zł (dwa zadania), 
LKS Żar Szeroka – 15 tys. zł, UKS 
Orzeł Moszczenica – 20 tys. zł, Ja-
strzębski Klub Tenisa Stołowego 
– 32 tys. zł, Akademia Hokejowa 
Ice Hawks – 20 tys. zł, Klub Spor-
towy GKS 1962 Jastrzębie S.A. – 55 
tys. zł, Jastrzębski Klub Siatkarski 
SMS Jastrzębie – 17 tys. zł i 50 tys. 
zł (dwa zadania).

W ramach przyznanych środków, 
kluby i stowarzyszenia otrzyma-
ły finansowe wsparcie również  
w zakresie organizacji imprez spor-
towych rangi ogólnopolskiej lub 
międzynarodowej, a także innych 
imprez sportowych, turystycznych 
czy uświetniających jubileuszowe 
wydarzenia. Pieniądze przyznano 
sześciu organizacjom:
UKS Pionier – 10 tys. zł, Miejskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej – 2,5 tys. zł i 3,5 tys. zł 
(dwa zadania), Stowarzyszenie KS 
Nautilus – 7570 zł i 8 tys. zł (dwa 
zadania), Jastrzębski Klub Tenisa 
Stołowego – 7 tys. zł. i 6 tys. zł (dwa 
zadania), Bokserski Klub Sporto-
wy Jastrzębie – 5 tys. zł, Klub Judo 
KOKA Jastrzębie – 2900 zł. 

Wsparcie finansowe w zakresie 
organizacji imprez sportowych, 
których uczestnikami będą osoby 
niepełnosprawne trafią do trzech 
instytucji: 
Stowarzyszenie Projekt Dziesiąt-
ka – 3385 zł, Miejskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej – 2,5 
tys. zł, Oddział Regionalny Olim-
piady Specjalne – Śląskie – 4 tys. 
zł, 4,5 tys. zł i 5 tys. zł (trzy zadania).

Do 31 marca  można skła-
dać wnioski o przyznanie 
nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości arty-

stycznej, upowszechniania lub 
ochrony kultury.

Prezydent Miasta przyznaje nagro-
dę w formie rzeczowej lub pienięż-
nej osobom fizycznym zamiesz-
kałym na terenie Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój lub osobom prawnym,  
a także innym podmiotom, mają-
cym siedzibę na terenie Miasta Ja-
strzębie-Zdrój na podstawie oceny 
całokształtu działalności lub osią-
gnięć o istotnym znaczeniu w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania lub ochrony kultury. 

Wnioski można składać w kancelarii 
Urzędu Miasta (pokój 020, budynek 
A), lub przesłać na adres: Wydział 
Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsud-
skiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

Wnioski mogą składać:
Komisja Rady Miasta właściwa ds. 
kultury, instytucje kultury, stowa-
rzyszenia twórców i artystów oraz 
inne podmioty zajmujące się orga-
nizowaniem i prowadzeniem dzia-
łalności kulturalnej.

Do 31 marca podmioty po-
siadające tytuł prawny do 
zabytku  znajdującego się 
na obszarze miasta Jastrzę-

bie-Zdrój mogą składać wnioski  
o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru 
na 2017 rok.

Wnioski można składać w kancelarii 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój al.                        
Piłsudskiego 60 (pokój 020, budy-
nek A), lub przesłać na adres: Urząd 
Miasta Jastrzębie-Zdrój al. J. Piłsud-
skiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na 
realizację zadań w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych  przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytków 
wynosi 112.200,00 zł.

!

!

15

AKTUALNOŚCI

www.jastrzebie.pl



16

KALENDARZ WYDARZEŃ

Jastrząb I marzec 2017

1 - 31 marca

7 marca

Wystawa ilustracji mody i lalek 
porcelanowych Moniki Opałko-
-Kubat   
Galeria Pod Sową,  
ul. Wielkopolska 1a

Nowe w starym: współczesna 
architektura w kontekście histo-
rycznym – wystawa 
Mediateka 

18:00 
Zapisywanie danych na zewnętrz-
nych nośnikach (pendrive, CD, 
DVD) – warsztaty komputerowe 
w ramach cyklu Surfujący Senior. 
Zapisy pod nr tel. 32 47 31 077

8 marca
18:00 

LATYNOSKI WIECZÓR KOBIET  
W BIBLIOTECE
W programie: • spotkanie z po-
dróżnikiem Stefanem Czernieckim
• występ – Edi Sánchez i Eddy 
Agüer

11 marca
10:00 - 14:00 

15 Winyl Giełda – spotkanie dla 
miłośników płyt analogowych – 
Mediateka 

14 marca
11:30 

Wielcy romantycy – warsztaty li-
terackie w ramach cyklu Salon Pi-
sarzy w 185. rocznicę śmierci  
J.W. Goethego i 205. rocznicę uro-
dzin Zygmunta Krasińskiego

15 marca
16:30 

„Prawa konsumentek w praktyce ” 
spotkanie czytelniczek w ramach 
„Babińca” z okazji Światowego Dnia 
Praw Konsumenckich oraz Euro-
pejskiego Dnia Konsumenta - Filia 
nr 1, ul. Opolska 723

21 marca
16:30 

Teatrzyk Kamishibai w Bibliote-
ce – ZUZIA TOPI MARZANNĘ

30 marca
18:00 

Papierowe miasta: Lwów – lite-
rackie prezentacje przy filiżance 
kawy

1 marca
16.00

„Refleks się liczy” turniej gier - 
świetlica „Kanon”                       

2 marca
17.00

Klub 55+: „Tajniki makijażu ko-
biety dojrzałej” spotkanie z wiza-
żystką - klub „Metronom”                   

7 marca
17.00

„Między nami bocianami” zajęcia 
techniczne - świetlica „Astra”

16.00
„W kwiecistym klimacie” zajęcia 
plastyczne - świetlica „Skarbnik”

8 marca
19.00

„OPERA IN LOVE” koncert ope-
rowo-operetkowy - Bilety w cenie 
35 i 40 zł do nabycia w kasie kina 
„Centrum” i klubie „Kaktus” - kino 
„Centrum”

9 marca
15.30

„Radośnie nadchodzi przedwio-
śnie” zabawy sprawnościowe - 
świetlica „Promyk”

10-30 marca
GALERIA EPICENTRUM
Wystawa „Przez lata z Wiolin-
kami”



16 marca
15.30

„Pod presją czasu” turniej gier 
playstation - świetlica „Promyk”

17.00
Klub 55+ „Wyścig z czasem” kon-
kurencje zręcznościowe, gry i kon-
kursy - klub „Metronom”

18 marca
18.00

Zamiejscowa Scena Teatralna 
Teatr Korez  „Wiwisexia” - Bilety 
w cenie 40 zł do nabycia w kasie 
Kina Centrum, Domu Zdrojowym, 
Galerii Historii Miasta kino „Cen-
trum”

21 marca
16.00

„Na łące” zajęcia plastyczne - świe-
tlica „Astra”

22 marca
16.00

„Idzie piękna pani w zielonej su-
kience, wyszytej kwiatami” zajęcia 
plastyczne dla dzieci - świetlica 
„Stryszek”

23 marca
10.00

XIII regionalny Integracyjny Fe-
stiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe 
strofy” współorganizowany z ZSz 
nr 10 kino „Centrum”

26 marca
14.00

Teatr Rodzinny „BAJKA O KOLO-
RACH czyli BAJKA w której nie 
ma smoka” - Bilety w cenie 8 zł do 
nabycia w kasie kina Centrum od 
09.03.2017r., Kino Centrum  

28 marca
16.30

„Turniej FIFA” granie na ekranie 
- świetlica „Nastolatek”

15.30
„Pastelowe krokusiki” zajęcia 
plastyczne dla dzieci - świetlica 
„Promyk”

29 marca
16.00

„Decupage krok po kroku” zajęcia 
techniczne dla dzieci - świetlica 
„Stryszek”

Konkurs na pisankę wielkanocną 
dla uczniów Szkół Podstawowych  
z Jastrzębia-Zdroju. Zgłoszenia 
prac do 31.03.2017 r. do klubu 
„Kaktus”.

KONKURS

Wystawa zbiorów Henryki Moroń, 
założycielki zespołu.
Na wystawie odbędziemy ponad 40 
letnią podróż jaką przebyła Hen-
ryka Moroń oraz uczestnicy zajęć 
wokalnych pod jej dyrygenturą, 
aby dotrzeć do dzisiejszej formacji 
Wiolinek.

1 marca
10.00

Rambit dla Przedszkolaków „ OLE, 
OLE PRZEDSZKOLE” I Tura - Hala 
Widowiskowo-Sportowa, Al. Jana 
Pawła II 6

13 marca
18.00

KS Jastrzębski-Węgiel – Cerrad 
Czarni Radom - Hala Widowi-
skowo-Sportowa   
Al. Jana Pawła II 6

1 kwietnia
Jastrzębski Węgiel – Łuczniczka 
Bydgoszcz/BKS Bydgoszcz – Hala 
widowiskowo-Sportowa,  
Al. Jana Pawła II 6
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WYWIAD

ROŚNIE POPYT NA SPECJALISTÓW

O bezrobociu, perspektywach na dalsze lata i sytuacji na rynku pracy – w rozmowie   
z Andrzejem Kobą, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. 

Jak zmieniła się sytuacja na rynku 
pracy w Jastrzębiu-Zdroju w roku 
2016?

Od marca 2016 roku następował 
spadek liczby osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-
-Zdroju. Tylko w dwóch ostatnich 
miesiącach roku bezrobocie nie-
znacznie wzrosło. Było to wyni-
kiem zakończenia realizowanych 
programów. W ostatnich dwunastu 
miesiącach odnotowaliśmy wzrost 
ilości zgłaszanych ofert pracy. Sama 
aktywizacja bezrobotnych wzrosła 
o 46% w porównaniu do roku po-
przedniego. Zauważyłem , że praco-
dawcy częściej byli zainteresowani 
tworzeniem nowych miejsc pracy, 
jeśli mogli liczyć na choć częściowe 
dofinansowanie z urzędu pracy.  
W tym miejscu chciałbym podkre-
ślić, że na 4 233 przyjętych do re-

alizacji ofert  aż 2 643 nie wymagały 
dofinansowania z naszej strony.

Jakie działania zmierzające do 
zmniejszenia bezrobocia w Ja-
strzębiu-Zdroju podjęto w 2016?

Na realizację swoich zadań ustawo-
wych mieliśmy prawie 9,8 mln zł, w 
tym 2,9 pozyskanych ze środków 
Unii Europejskiej. W ramach ta-
kiego budżetu realizowane były za-
dania mające na celu tworzenie no-
wych miejsc pracy. Przyczyniliśmy 
się do zorganizowania 427 staży 
zawodowych dla bezrobotnych, 113 
prac interwencyjnych. Powstało 60 
wyposażonych stanowisk pracy. 
Przyznaliśmy też 91 dotacji na pod-
jęcie działalności gospodarczej. Co 
więcej uruchomiona została nowa 
forma wsparcia zatrudnienia osób 
poniżej 30 roku życia, w ramach 
której powstało 189 stanowisk 

pracy dla ludzi młodych. Ogółem 
formami aktywizacji objęto ponad  
1 400 osób.

Przeprowadziliśmy również dzia-
łania mające na celu wsparcie pra-
codawców inwestujących w kształ-
cenie ustawiczne pracowników, 
którymi objęto 794 osoby. Zadanie 
to finansowane było ze środków 
Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego.

Jakie działania PUP zaplanował na 
2017 rok? 

Obecnie urząd dysponuje środ-
kami w wysokości około 5,7 mln 
zł. Jednocześnie staramy się pozy-
skać dodatkowe pieniądze z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Wnioskujemy o 3,5 mln zł w ramach 
projektów pozakonkursowych i 500 
tys. zł z projektu konkursowego.  
W oparciu o te środki prowadzona 

fot. Agata Krypczyk
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będzie aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych. 

W ramach budżetu  Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego kontynu-
owane będą również działania do-
tyczące finansowania kształcenia 
ustawicznego dla pracowników  
i pracodawców. Dodatkowo urząd 
zgłosił swój udział w rekrutacji do 
projektu z zakresu współpracy po-
nadnarodowej, mającego na celu 
wypracowanie i wdrożenie kom-
pleksowego rozwiązania ukierun-
kowanego na wzrost 
potencjału eduka-
cyjno-zawodowego 
osób młodych.

Jakie środki zostały 
zabezpieczone na 
dofinansowania do 
n o w o p o w s t a ł y c h 
firm oraz na dopo-
sażenie istnieją-
cych działalności  
w roku 2017?

Na dotacje i wyposa-
żenia stanowisk pracy 
zabezpieczyliśmy odpowiednio 200 
tys. zł i 220 tys. zł. Nasze plany zo-
stały pozytywnie zaopiniowane 
przez Powiatową Radę Zatrud-
nienia. Środki te zostaną zwięk-
szone po otrzymaniu dofinanso-
wania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego do wysokości odpo-
wiednio 1 200 tys. zł i 800 tys. zł.

W jakich branżach najłatwiej zna-
leźć pracę w Jastrzębiu-Zdroju?

Stale poszukiwani są pracownicy 
w handlu i w branży budowlanej. 
Do naszego urzędu spływa bardzo 
dużo tego typu ofert. Nie zawsze 
jednak cieszą się one zaintereso-
waniem wśród osób zarejestrowa-
nych jako bezrobotne. Zwłaszcza 
w branży budowlanej trudno jest 
znaleźć pracownika, gdyż jest tu 
wymagane doświadczenie i wiedza 
z danej dziedziny. Najszybciej za-
trudnienie znajdują sprzedawcy 

w sklepie odzieżowym i pracow-
nicy biurowi. Bez problemu można 
też dostać pracę jako sprze-
dawca w branży spożywczej. Jeżeli 
chodzi o specjalistów, techników  
i ekspertów ci znajdą zatrudnienie 
bez większych problemów. 

W zeszłym roku do grupy za-
wodów deficytowych należały: 
pracownicy centrów obsługi tele-
fonicznej (pracownicy call center), 
administratorzy systemów kompu-
terowych, pracownicy lombardów 

i instytucji pożyczkowych, mon-
terzy, audiofonolodzy i logopedzi, 
sprzedawcy (konsultanci) w cen-
trach sprzedaży telefonicznej/in-
ternetowej, asystenci nauczycieli, 
kierowcy autobusów, pracownicy 
świadczący usługi na ulicach, pro-
gramiści aplikacji.

Jak wynika z badania Barometr 
Zawodów (jednorocznej prognozy 
sytuacji w zawodach pozwalającej 
wskazać zapotrzebowanie na pra-

cowników), w 2017 r. w Jastrzębiu-
-Zdroju najczęściej poszukiwane 
będą osoby do pracy w branży bu-
dowlanej, służbie zdrowia, gastro-
nomii.

Jak wygląda perspektywa na ko-
lejne lata? 

Od wielu lat w naszym mie-
ście maleje liczba ludności i jed-
nocześnie maleje liczba osób  
w wieku produkcyjnym. Mimo 

wzrostu ilości ofert 
pracy, w ewidencji 
osób bezrobotnych 
przybywa osób za-
r e j e s t r o w a n y c h 
długotrwale. Po-
twierdza to, że na 
rynku pracy najlepiej 
radzą sobie osoby 
posiadające specja-
listyczne wykształ-
cenie oraz te, które 
podejmują decyzję  
o przekwalifikowaniu 
i dopasowują się do 
aktualnych potrzeb 

rynku pracy.
Rośnie popyt na specjalistów  

w obszarze usług, handlu elek-
tronicznego, budownictwa czy IT. 
Duże szanse na zatrudnienie będą 
mieli również  wykwalifikowani 
pracownicy fizyczni, inżynierowie  
i technicy.

Rozmawiała Agata Krypczyk 

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych osób wyniosła 2 537  
i była najniższa w porównaniu do zakończenia ostatnich 4 lat  

(2013 r. - 4 170, 2014 r. – 3 604, 2015 r. - 3 151, 2016 r. – 2 537)

Jeszcze do 6 marca Powiatowy Urząd 
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi 
nabór wniosków o przyznanie jedno-
razowych środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

Każdy początkujący przedsiębiorca 
planujący założenie własnej dzia-
łalności gospodarczej może starać 
się o dotacje z urzędu pracy, któ-
re obecnie stanowią formę walki  
z bezrobociem. Ogromnym plusem 

takiego dofinansowania jest fakt, iż 
jest ono bezzwrotne. Ponadto przy-
szły przedsiębiorca otrzymuje ją ra-
czej szybko oraz z góry, bez koniecz-
ności ponoszenia uprzednich wydat-
ków z własnej kieszeni.

Oferta adresowana jest do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych  
w jastrzębskim Urzędzie Pracy. Kwota 
dofinansowania może wynosić mak-
symalnie 20 tys. zł.

ZAŁÓŻ FIRMĘ A DOSTANIESZ 20 TYSIĘCY ZŁ
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Piękno boksu polega na pokazaniu złożonych sztuczek, które kończą się zdobyciem punktu. 
Wszystkie uniki, praca tułowia i praca nóg to jest to, co mnie urzekło. W moim odczuciu cho-

dzi o przechytrzenie zawodnika, oszukanie go i wykorzystanie odpowiedniego momentu – 
rozmowa z Laurą Grzyb, o prawdziwym obliczu kobiecego boksu.

KOBIETY SĄ Z NATURY WOJOWNICZKAMI

Sala, pośrodku ring. W powietrzu 
unosi się charakterystyczny za-
pach potu. Słychać kroki. Głuche 
uderzenia powtarzają się raz za 
razem. Ich dźwięk rozchodzi się 
bezwiednie w murach klubu bok-
serskiego. Pomyślałby ktoś, ot 
męski świat. Nic jednak bardziej 
mylnego. Tu aż roi się od kobiet. 
Są drapieżne i energiczne. A wśród 
nich drobna, uśmiechnięta, sku-
piona dziewczyna. Zadaje kolejny 
cios i unik. Cios i unik. Porusza się 
z gracją. Jednak w jej ruchach czuć 
siłę i zaangażowanie. Ta średniego 
wzrostu brunetka jest uosobieniem 
kobiecego boksu.

Pochodząca z Jastrzębia-Zdroju 
Laura Grzyb to znana pięściarka. 

Podopieczna  BKS Jastrzębie została 
powołana do kadry narodowej. A 
wszystko zaczęło się w 2008 roku.  
- Na pierwszy trening zabrała mnie 
Wiktoria Sądej, która już wtedy tre-
nowała. Ona również jest świetną 
pięściarską. Pamiętam, że bardzo 
ciężko było wtedy o sparingpart-
nerki dla tak młodych dziewczynek, 
wiec wzajemnie mogłyśmy sobie po-
magać – ocenia jastrzębianka. 

Jej dzieciństwo było mocno zwią-
zane ze sportem. Przed boksem 
próbowała swoich sił w klubie 
biegacza i tenisa stołowego. - Ro-
dzice słusznie dbali o to, żebyśmy 
z siostrami nie siedziały w domu.  
Z początku chciałam zaimponować 
tacie. Wybrałam męski sport, bo tato 

ma pięć córek. Jakiż on był zadowo-
lony!  – uśmiecha się promiennie. – 
Boks to faktycznie ciężki sport. Może 
miałam być po prostu wymarzonym 
synem? – zastanawia się przez 
chwilę. 

Laura Grzyb uwielbia rywalizację  
i, jak sama przyznaje, zawsze daje  
z siebie wszystko. - Staram się nie 
odbiegać od chłopców trenujących 
w naszym klubie. Tam na sali nie 
ma znaczenia czy jesteśmy kobie-
tami, ile ważymy, ile mamy wzrostu. 
Każdy pracuje jak równy z równym. 
Każdy, kto okazuje się ode mnie sil-
niejszy i lepszym, automatycznie 
staje się dla mnie przykładem – wy-
znaje szczerze.

 

fot. Agata Krypczyk
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Na swoim koncie ma wiele sporto-
wych sukcesów. Wielokrotna zdo-
bywczyni tytułu międzynarodowej 
mistrzyni Śląska, pięciokrotna mi-
strzyni Polski w kategorii do 54kg. 
Do tego udanie 
startuje na mi-
s t r z o s t w a c h 
Europy i Świata 
oraz w Pucharze 
Polski. Nie dziwi 
więc fakt, że ja-
strzębianka zo-
stała powołana 
do kadry naro-
dowej. Igrzyska 
Olimpijskie co 
prawda odbędą 
się w 2020 roku, 
ale już teraz po-
święca wiele 
godzin na tre-
ningi. –  Start 
w igrzyskach to 
moje największe 
marzenie. Mam jasno określone cele 
i powolutku dążę do ich realizacji. 
W boksie droga do igrzysk to długi 
proces - wyznaje. 

Boks kobiet cieszy się coraz większą 
popularnością. Od roku 2012 ko-
biety rywalizują w tej dyscyplinie 
na Igrzyskach Olimpijskich, wiec 
coraz więcej dziewcząt wybiera ten 
sport. – W klubie w Jastrzębiu, tu 
gdzie trenuję, żeński boks również 
jest popularny. Na ringu ogólnopol-
skim jest wiele świetnych zawodni-
czek. Rywalizacja w kadrach naro-
dowych jest coraz większa. Europa 
jest potęgą żeńskiego boksu. Coraz 
więcej państw zdecydowanie stawia 
na kobiety. Myślę, że ten fakt dziwi 
coraz mniej ludzi.

Na olimpiadzie kobiety rywalizują 
w trzech kategoriach wagowych 
(51kg, 60kg, 75kg), ale trwają roz-
mowy na temat dołożenia kolej-
nych. - Prawdopodobnie w 2020 
roku prawo do startu będą miały za-
wodniczki z mojej kategorii wagowej 
– cieszy się Laura Grzyb.

Jednak zanim dotrze na igrzyska, 
czeka ją jeszcze jedno niemałe wy-
zwanie – kwalifikacje kontynen-
talne podczas Mistrzostw Świata. 
To wszystko już w 2019 roku.  

– Najważniejsze jest regularnie pod-
nosić poprzeczkę i piąć się w górę, 
aby w odpowiednim czasie stanąć 
na samym szczycie. Będę walczyć 
o miejsce w kadrze na kwalifikacje 
olimpijskie do samego końca. Sku-
piam się na każdym małym etapie 
tej długiej drogi.

Wytrwałość jest jej szczególną-
cechą charakteru. - Każdy sporto-
wiec z prawdziwego zdarzenia jest 
zakochany w swojej dyscyplinie. 

Kocham boks. Kocham każde wej-
ście na ring. Każde jest wyjątkowe 
i sprawia mi wiele radości. Bo boks 
to nie tylko „obijanie” przeciw-
nika. Piękno boksu polega na poka-

zaniu złożonych 
sztuczek, które 
kończą się zdo-
byciem punktu. 
Wszystkie uniki, 
praca tułowia 
i praca nóg to 
jest to, co mnie 
urzekło. W moim 
odczuciu chodzi 
o przechytrzenie 
z a w o d n i k a , 
oszukanie go  
i wykorzystanie 
odpowiedniego 
momentu. To 
wcale nie musi 
brutalne. - pod-
kreśla.
W całym tym 

męskim świecie, Laura Grzyb nie 
zapomina, że jest kobietą. Przy-
znaje, że na kobiecość może po-
zwolić sobie poza salą. Lubi wtedy 
to, co wszystkie kobiety - kosme-
tyki, zakupy, obcasy. – Boks nieko-
niecznie musi kojarzyć się z wiel-
kimi muskułami i męskim stylem 
życia. Kobiety są wojowniczkami  
z natury, dlaczego więc tego nie wy-
korzystać?

- ak - 

Bartosz Łosiak, jastrzębianin repre-
zentujący Polskę podczas ostatnich 
letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro, rozpoczął wraz z Pio-
trem Kantorem kolejny sezon roz-
grywek w siatkówce plażowej. Olim-
pijski duet walczył w pierwszym 
tegorocznym turnieju w ramach 
rozgrywek FIVB World Tour w Ira-
nie. W tym niezwykle prestiżowym 
turnieju „plażówki”, siatkarze wy-
walczyli drugie miejsce. Ich droga 
do finału to cztery kolejne wygrane 

bez straty seta z siatkarzami z Au-
strii, Francji, Australii i Rosji. Swoich 
pogromców Łosiak i Kantor znaleźli 
dopiero w meczu finałowym, który 
przegrali po tie-breaku. W turnie-
ju w Kish Island wygraną odnieśli 
Nikita Lamin i Wiaczesław Krasilni-
kowa – ten pierwszy wraz z Dmitri-
jem Barsukiem okazał się lepszy od 
polskiej pary także podczas igrzysk  
w Brazylii. 

- mg -

JASTRZĘBSKI OLIMPIJCZYK ROZPOCZĄŁ SEZON

fot. Agata Krypczyk
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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

STOWARZYSZENIA ZAPRASZAJĄ!

zaprasza wszystkich do udziału w wycieczkach:
4 marca – zwiedzanie Kościoła w Wilamowicach  

+ wyjazd do browaru Żywiec. Wyjazd godz. 9.00. Cena 
z obiadem ok. 80 zł 

18 marca – Kraków i Łagiewniki – Centrum Jana 
Pawła II. Wyjazd godz. 8.00. Cena z obiadem i me-
leksem oraz malowanie jaj – 120 zł

1 kwietnia – zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni  
i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Wyjazd godz. 9.00. Cena  
z obiadem 75 zł

1 kwietnia – balet „Jezioro Łabędzie” w Chorzowie. 
Wyjazd godz. 16.00. Cena 120 zł

8-21 kwietnia – Święta Wielkanocne w Jarosławcu  
z 40 zabiegami, 2 ogniskami, biesiadą, dojazdem, ubez-
pieczeniem, opłatą klimatyczną – 1700 zł

1-14 lipca – Jarosławiec – 40 zabiegów, 2 ogniska, 
biesiada, dojazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna – 
2000 zł (wyjazd 30 czerwca)

Zapisy na wycieczki odbywają się w czwartki w bu-
dynku 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 podejmowanych ini-
cjatyw przez Stowarzyszenie Aktywny Senior na www.
aktywnysenior.16mb.com

Stowarzyszenie Aktywny Senior

zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestników 
na wycieczki i zabawy, a także do swojego biura by za-
poznać się z całą ofertą:

13-18 kwietnia – wczasy Świąt Wielkanocnych – 
Świeradów Zdrój, cena 750 zł

12-24 czerwca – wczasy, Ustka, cena 1440 zł
16-28 czerwca – wczasy, Darłówko, cena 1490 zł

Więcej informacji o imprezach można uzyskać  
w biurze koła nr 2 przy ul. Turystycznej 4. Biuro czynne 
jest w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00. Tel. 32 
47 12 234.

Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów

wydaje zaświadczenia na zniżkę kolejową dla wszyst-
kich emerytów i inwalidów niezależnie od przynależ-
ności do związku. Emeryci zapraszają także na wy-
cieczki: 

17 maja – wycieczka na ziemię głubczycką – 45 zł
18-30 czerwca – wczasy w Krynicy Morskiej DW 

„Resident” – 1350 zł

Polski Związek Emerytów (PZERiI) oddział rejonowy 
w Jastrzębiu-Zdroju

zaprasza na spotkania:
9 i 23 marca w godzinach od 15.00 do 17.00
6 i 20 kwietnia w godzinach od 15.00 do 17.00
11 i 25 maja w godzinach od 15.00 do 17.00

Na spotkania zapraszają diabetyków, członków ro-
dzin oraz osoby zainteresowane problemem cukrzycy. 
Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Poza-
rządowych przy ul. Wrzosowej 12a.

Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków

12 lipca – wycieczka na Małą Fatrę, część Krywańska 
(Słowacja) – 90 zł

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie 
związku przy ul. 1 Maja 45 oraz pod numerem tele-
fonu: 32 435 80 31. Biuro czynne jest we wtorki, środy  
i czwartki od 9.00 do 12.00.

PRZEKAŻ 1% ORGANIZACJOM 

POZARZĄDOWYM DZIAŁAJĄCYM  

W JASTRZĘBIU-ZDROJU
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SAM SIĘ POSPIESZ!
Pół żartem, pół serio – jednocześnie z sarkazmem, ale 
także chwilą refleksji nad życiem – tak prezentują się 

rysunki Ewy Draus. Rysunki satyryczne,  a jednocześnie 
niepokornie prawdziwe można oglądać w Galerii 

Epicentrum w Jastrzębiu-Zdroju.

Kobiety niedoskonałe, wyjęte z do-
mów, kuchni, klubów i siłowni – to 
właśnie bohaterki artystki. Mają 
swoje problemy, dystans do życia 
i obsesyjnie pokazują paradoksy 
codzienności.  Rysunki na pozór 
demotywujące, zachęcają jednak 
do przyjrzenia się sobie i swo-
im obsesjom. Artystka sama od lat  
z pasją ćwiczy na siłowni, więc nie 
śmieje się z mody na zdrowie – ra-
czej z premedytacją i konsekwent-
nie dystansuje się do bycia idealną 
za wszelką cenę. W jej rysunkach 

Poniedziałki z e-PITem 
w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju

mem e-Deklaracje a chciałyby złożyć swoje zeznanie przez internet.
Natomiast dla osób, które wystarczająco dobrze sobie radzą z obsłu-
gą komputera, przygotowano specjalne stanowisko komputerowe, 
znajdujące się w Sali Obsługi Klienta, z którego można samodzielnie 
wypełnić i wysłać e-PIT.

Na wszystkich chętnych oczekujemy w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Jastrzębiu-Zdroju, w Sali Obsługi Klienta usytuowanej na parterze 
budynku nr 1.

      W ramach akcji „Poniedziałki z e-PITem” każdy podatnik 
             będzie mógł zapoznać się z systemem e-Deklaracje i złożyć 
swoje zeznanie podatkowe przez internet. Począwszy od 20 lutego 
w każdy poniedziałek od godz. 16.30 do 17.30 pracownik Urzędu 
Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju pomoże podatnikom wypełnić i wy-
słać zeznania podatkowe za 2016 r. drogą elektroniczną.

Akcja „Poniedziałki z e-PITem” potrwa do końca kwietnia br. i skiero-
wana jest do tych osób, które do tej pory nie miały styczności z syste-

KOMUNIKAT

zatem jest i trafność przekazu  
i przyzwolenie na normalność.

Edyta Draus to absolwentka grafi-
ki warsztatowej na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W 1998 roku 
uzyskała dyplom z wyróżnieniem  
w zakresie linorytu w pracowni prof. 
Zbigniewa Lutomskiego. Za jedną  
z grafik dyplomowych otrzymała 
w 2000 roku Nagrodę im. Haliny 
Chrostowskiej na 4. Triennale Gra-
fiki Polskiej w Katowicach.

- ak -

fot. Agata Krypczyk

Kino Centrum w Jastrzębiu-
Zdroju wzbogaciło się o 

nowy projektor.

ZAGRAMY 
WIĘKSZĄ ILOŚĆ 

PREMIER! 

124 tysiące złotych zainwesto-
wał Miejski Ośrodek Kultury w Ja-
strzębiu-Zdroju w nowy projektor. 
Dzięki temu oferta kina stanie się 
bogatsza. 
- Zakup projektora to z pewnością 
inwestycja w jakość wyświetlanych 
filmów. Kinomani zapewne zauwa-
żą i docenią zmianę - mówi Janusz 
Jurczak, dyrekto Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.

W ofercie kina Centrum znajdu-
ją się zarówno filmy dla dorosłych, 
jak i bajki dla dzieci oraz kino fa-
milijne. Miejski Ośrodek Kultu-
ry nie rezygnuje także z trady-
cyjnych już tanich poniedziałków  
z kinem. 

- ak -
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75. ROCZNICA ŚMIERCI 
GERARDA MALCHERA

Gerard Franciszek Malcher urodził się 3 sierpnia 1919 
r. w Bziu Górnym jako szóste dziecko Roberta Mal-
chera i Gertrudy z domu Gibas. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej rozpoczął naukę w rybnickim gimna-
zjum. W tym czasie rodzina Malcherów przeniosła się 
z Bzia do Jastrzębia-Zdroju, gdzie ojciec Gerarda pro-
wadził sklep w willi „Anna”. W 1938 r. ukończył naukę  
w gimnazjum i rozpoczął studia we Lwowie na Wydzia-
le Inżynierii Dróg i Mostów. Agresja hitlerowskich Nie-
miec na Polskę przerwała jego edukację. W pierwszych 
dniach wojny Gerard przebywał we Lwowie, gdzie za-
angażował się w pomoc osobom uciekającym przed 
wojskami Wehrmachtu, zbierając m. in. datki na rzecz 
poszkodowanych.

Po pewnym czasie powrócił do Jastrzębia i tu kontynu-
ował swoją pracę społeczną. Wraz z Józefem Posłusz-
nym i Feliksem Cnotą postanowił przedostać się za 
granicę. Pokonując część trasy na nartach, a następ-
nie pieszo, dotarli do granicy z Czechosłowacją, gdzie 

fot. ze zbiorów Dariusza Mazura

zostali zatrzymani przez tamtejszych żandarmów i za-
mknięci w „kozie”. Po pewnym czasie zostali wypusz-
czeni i wrócili do Jastrzębia. Wówczas Gerard (przyj-
mując pseudonim „Zeflik”) rozpoczął działalność kon-
spiracyjną wstępując w szeregi Związku Walki Zbrojnej, 
który później przemianowano na Armię Krajową. Dzia-
łalność Malchera polegała głównie na kolportowaniu 
ulotek. Zainicjował wydawanie gazetki „ZEW”, rozpro-
wadzanej zarówno w regionie jak i na Opolszczyźnie, 
gdzie miejscowa ludność była spragniona polskiego 
słowa. Tam też Gerard wywoził polskie książki z miej-
scowej biblioteki szkolnej. W działalności konspiracyj-
nej Gerardowi pomagały młodsze siostry - Klara, Zyta 
oraz Rita, która przy biurku ojca przepisywała kolejne 
numery gazetki, by było ich jeszcze więcej (drukarnia 
ulotek znajdowała się nieopodal, w domu Anbildów).

Gerard Malcher wraz z innymi członkami AK został 
wydany przez Helenę Mathea posługującą się pseudo-
nimem Julka, którą później określono mianem „Krwa-
wej Julki”. Zginął 31 marca 1942 r. Tego dnia, wracając 
od siostry Sabiny z Krakowa, został zatrzymany na 
dworcu kolejowym w Katowicach. W czasie przesłu-
chania w siedzibie Geheime Staatspolizei, która mie-
ściła się przy Strasse der SA (obecnie ul. Powstańców 
31), wykorzystał chwilową nieuwagę oprawców i wy-
skoczył z drugiego piętra przez okno, ponosząc śmierć 
na miejscu. Niestety na próżno szukać grobu Gerar-
da. Gdy po pewnym czasie rodzina dowiedziała się  
o tym tragicznym zdarzeniu, ojciec Gerarda udał się na 
Gestapo. Tam usłyszał, że może wykupić prochy swo-
jego syna, którego zwłoki miały zostać skremowane  
w Oświęcimiu. Robert Malcher odmówił, twierdząc, że 
syn trafił tu żywy.
 
Władze naszego miasta upamiętniły Gerarda Malchera 
nadając jego imię jednej z ulic na osiedlu „Zofiówka”.

- Dariusz Mazur -
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WSPÓŁPRACA – TO SIĘ OPŁACA
O tym, że współpraca Jastrzębia-Zdroju z czeskimi miastami partnerskimi - Karwiną  

i Hawierzowem, ma się dobrze, świadczy kilkadziesiąt wspólnie zrealizowanych do tej 
pory projektów. Dużym zainteresowaniem instytucji i organizacji cieszą się również 

transgraniczne działania na rzecz swoich mieszańców.  

Absolutny wpływ na duże zainteresowanie polsko-
-czeskimi działaniami realizowanymi w tych miastach 
ma  projekt „Polsko-czeskich spotkań branżowych”, 
którego piąta edycja realizowana jest w tym roku.  
Konsekwentne działania samorządów, kierowane do 
przedstawicieli niemal wszystkich obszarów życia 
społecznego miast, z zakresu aranżowania partner-
skich przedsięwzięć,  przynosi wymierne korzyści dla  
samych uczestników projektów, jak i mieszkańców 
miast – do których kierowane są wspólne działania.  
W ramach bieżącej edycji projektu powołano sześć 
grup branżowych (kultura i sport, edukacja, polityka 
młodzieżowa, samorząd, biznes i bezpieczeństwo pu-
bliczne), których przedstawiciele analizują specyficzne 
dla danej grupy problemy. Planują działania mogące je 
wyeliminować oraz przygotowują wspólne inicjatywy 
wykorzystując potencjały konkretnych obszarów te-
matycznych. Do tej pory odbyło się łącznie dziesięć 
spotkań, w których wzięło udział blisko 200 osób.

Projekt „V Polsko-czeskie spotkania branżowe” 
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska i  Budżetu Państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Oprócz pracy w grupach tematycznych,  piąta edycja 
projektu zakłada działania promujące miasta i nasz 
przygraniczny region w stolicach państw. Wiosną  
br. w Ambasadzie RP w Pradze odbędzie się duża mię-
dzynarodowa konferecnja traktująca o potencjale tu-
rystycznym miast poprzemysłowych na przykładzie 
współpracy naszych miast, zmierzającej do zmiany 
ich poprzemysłowego wizerunku. Tożsamo działanie,  
w połowie br. realizowane będzie w Warszawie.

Intencją samorządów, jest próba zaprezentowania 
trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cie-
szyński  przedstawicielom instytucji rządowych, jako 
miejsca do realizacji ważnych dla nich działań z zakre-
su współpracy polsko-czeskiej. Nasze miasta znajdują 
się niemal w połowie drogi pomiędzy Pragą i Warsza-

wą. Chcemy zwrócić uwagę na to, iż miejsce w którym  
z powodzeniem realizujemy naszą małą transgranicz-
ną aktywność, może docelowo służyć organizacji du-
żych i istotnych dla naszych państw wydażeń – mówi 
Anna Hetman, prezydent miasta.

Efektem dotychczasowych projektów zrealizo-
wanych w partnerstwie Jastrzębia-Zdroju, Karwiny  
i Hawierzowa – w szczególności polsko-czeskich 
spotkań branżowych – oprócz zmian dotyczących 
postrzegania sąsiada zza Olzy i chęci współpracy  
w nim, są z całą pewnością zmiany dostrzegane przez 
naszych mieszkańców w otoczeniu. W samym Par-
ku Zdrojowym, z wykorzystaniem  funduszy wspie-
rających polsko-czeskie projekty, zmodernizowa-
no główne wejście, a także centralny deptak wraz  
z otoczeniem. Wyznaczono i oznakowano edukacyj-
ną ścieżkę przyrodniczą. Dla najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta zmodernizowano dwa place 
zabaw. Galeria Historii Miasta wzbogacona została  
o stałą ekspozycję górniczą, która jest ciekawą alter-
natywą dla prowadzenia lekcji regionalnych.  Całkowi-
cie zmodernizowano park za Dąbrówką, zyskał on swój 
pierwotny, rekreacyjny charakter. Mieszkańcy Mosz-
czenicy codziennie korzystają z odnowionej ul. Komu-
ny Paryskiej, której modernizacja sfinansowana została 
także z polsko-czeskiego programu. 

Liczne trangraniczne projekty szkół, stowarzyszeń, 
klubów sportowych, biblioteki, ośrodka kultury, Straży 
Miejskiej oraz Straży Pożarnej -  już zrealizowane, re-
alizowane obecnie i planowane do realizacji - pokazują, 
że są potrzeby i jest potencjał do prowadzenia trans-
granicznej aktywności. Aktywność tę wspiera między 
innymi każda kolejna edycja projektu polsko-czeskich 
spotkań branżowych.                                    - oprac. mk - 

W marcu mijają 22 lata współpracy naszych miast.
W minionej perspektywie finansowej UE, w latach 2007 – 

2013 razem zrealizowaliśmy: 44 małe projekty z Funduszu 
Mikroprojektów, 2 duże projekty inwestycyjne. Obecnie 

planujemy kolejne wspólne działania.

Realizacja małych partnerskich projektów pozwoliła  
wypracować miastom taką formułę partnerstwa transgra-

nicznego, że obecnie uczestniczymy w kolejnych wspólnych, 
małych i dużych przedsięwzięciach:   

• POSTINDUSTRIALNE DZIEDZICTWO POGRANICZA – duży 
projekt inwestycyjny • ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY – duży 
projekt inwestycyjny • ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY 

TRANSGRANICZNEJ STRAŻY MIEJSKICH Z KARWINY I JA-
STRZĘBIA-ZDROJU - duży projekt współpracy z elementami 

inwestycji • ANALIZA ODTWORZENIA LINII KOLEJOWEJ  
W JASTRZĘBIU-ZDROJU W KONTEKŚCIE REGIONALNYCH  
I TRANSGRANICZNYCH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH – mały 

projekt na dokumentację • V POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA 
BRANŻOWE – mały projekt wspierający współpracę miast
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Od lat mówi się o potrzebie przywrócenia linii kolejowej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Czy jest szansa aby rozpocząć prace 
nad realizacją tego przedsięwzięcia? Stosowne analizy  
i ekspertyzy są drogie, a w przypadku rozwiązania tego 
problemu należy również przeprowadzić konsultacje 
z gminami, które byłyby zainteresowane odnowie-
niem linii kolejowych w naszym regionie – mówi Anna 
Hetman, prezydent miasta. Stąd pomysł na partnerski 
projekt, angażujący także okoliczne gminy w jego reali-
zację – dodaje.

„Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-
-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych 
połączeń kolejowych” to projekt naszego miasta, Kar-
winy, Hawierzowa i Petrowic. Jego efektem końcowym 
ma być profesjonalna analiza społeczno-ekonomiczna 
pokazująca możliwości połączenia Jastrzębia-Zdroju  
z Katowicami oraz wyprowadzenia ruchu kolejowego 
w kierunku Republiki Czeskiej.

KOLEJ – CZY TO MOŻLIWE?
Odbudowa linii kolejowej oraz połączenie naszego miasta z Katowicami i Republiką Cze-

ską – brzmi ciekawie? Owszem. Jednak zanim zrobi się kolejny krok, trzeba sprawdzić 
czy są realnie takie potrzeby i możliwości finansowe.

Projekt „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju  
w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” otrzymał 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska i  Budżetu Państwa za pośrednictwem  
Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Kolej dotarła do Jastrzębia-Zdroju na początku XX w. choć 
plany jej budowy istniały już pod koniec XIX w. Ostatni po-

ciąg z naszego miasta odjechał 18 lutego 2001 roku.

Nad zadaniem pracuje grupa robocza, której pierwsze 
spotkanie odbyło się w połowie stycznia br. Blisko 30 
osób, m.in. przedstawicieli ościennych gmin Karwiny, 
Zebrzydowic, Pawłowic, przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego, Euroregionu 
Śląsk Cieszyński oraz Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, 
przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój a także 
pracowników merytorycznych wydziałów jastrzęb-
skiego urzędu pracowało nad założeniami mającej 
powstać w ramach projektu analizy. Uczestnicy spo-
tkania wyrażali swoje opinie i zgłaszali sugestie doty-
czące wytycznych związanych z opracowaniem tego 
dokumentu.

Efektem realizowanego projektu ma być merytoryczna 
baza wiedzy ekonomicznej i branżowej, która będzie 
stanowiła wiążącą podstawę do podejmowania decyzji 
w zakresie rewitalizacji linii dla zainteresowanych sa-
morządów. Wypracowany dokument ma wskazać naj-
bardziej efektywne rozwiązanie w zakresie tworzenia 
sieci infrastruktury kolejowej oraz siatki połączeń ko-
lejowych z wariantami wejścia różnych operatorów 
przewozów osobowych w tym czeskich operatorów 
dla wariantu transgranicznego. Wartość projektu wy-
nosi 23 529,41 EUR, a jego realizacja trwać będzie do 
końca czerwca 2017 r.

- oprac. mk, rg -

fot. Piotr Kędzierski

fot. Piotr Kędzierski
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RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zbliża się wiosna, przed nami piesze i rowerowe wycieczki. Te ostatnie cieszą się coraz 
większą popularnością. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju chętnie odwiedzają naszych połu-
dniowych sąsiadów. Transgraniczny, turystyczny ruch rowerowy z roku na rok zyskuje 
coraz więcej sympatyków. Na tę potrzebę odpowiadają straże miejskie z Karwiny i Ja-
strzębia-Zdroju przygotowując się do wspólnego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa mieszkańców i turystów z drugiej strony granicy. 

Popularyzacja turystyki rowerowej 
oraz związane z tym nasilenie ruchu 
rowerowego pomiędzy mieszkań-
cami obu miast generuje potrzebę 
wdrożenia systemu umożliwiają-
cego identyfikację rowerów mogą-
cych ulec zagubieniu lub kradzieży 
a także zmodernizowanie systemu 
komunikacyjnego straży miejskich. 
Realizowany od lutego br. projekt 
pn. „Zintensyfikowanie współpracy 
transgranicznej straży miejskich  
w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” jest 
odpowiedzią na potrzeby obu jed-
nostek z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego. Dzięki pozyskanym 

Pierwsze znakowania rowerów – bez-
płatne dla mieszkańców – zaplanowa-

ne są w sezonie letnim br.

Ważnym zadaniem projektowym 
będzie także modernizacja sys-
temu komunikacyjnego karwiń-

środkom europejskim możliwe bę-
dzie wprowadzenie nowoczesnego, 
jednolitego systemu znakowania 
rowerów i jego identyfikację po obu 
stronach granicy. 

skiej jednostki i skomunikowanie jej  
z jastrzębską strażą miejską. Łącz-
ność wykorzystywana będzie przez 
służby do bieżacej komunikacji oraz 
w sytuacjach kryzysowych zwią-
zanych m.in. bezpieczeństwem 
mieszkańców przebywających po 
drugiej stronie granicy. 

W ramach projektu strażnicy 
miejscy wyprodukują filmy profi-
laktyczne związane z bezpieczeń-
stwem dzieci w ruchu drogowym, 
profilaktyką narkotykową mło-
dzieży i edukacją ekologiczną. Do-
datkowym, ważnym elementem 
projektu są wspólne warsztaty 
jednostek, a także nauka języka 
polskiego przez karwińskich funk-
cjonariuszy oraz nauka języka cze-
skiego w jastrzębskiej jednostce. 
Opanowanie języka obowiązują-
cego po drugiej stronie granicy 
niewątpliwie będzie miało wpływ 
na jakość działań podejmowanych  
w stosunku do turystów - miesz-
kańców miast partnerskich.  

Projekt ten ma zainicjować i uła-
twić kolejne wspólne działania w ob-
szarze bezpieczeństwa publicznego  
w przygranicznym pasie Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński.  Zakoń-
czenie działań projektu zaplano-
wano na czerwiec 2019 roku.                

- oprac. ak, mk - 

fot. Tomasz Czarnota
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Po raz ostatni siatkarze z Jastrzębia-

-Zdroju stali na podium krajowych mi-

strzostw w 2014 roku, kiedy to naszpi-

kowana takimi gwiazdami jak Michał 

Łasko, Michał Kubiak, Nicolas Marechal 

czy Alen Pajenk  drużyna, zdobyła brąz 

PlusLigi i Ligi Mistrzów, a w krajowym 

pucharze dotarła do finału. Mistrzo-

stwo Polski jastrzębianie zdobyli zaś 

tylko raz, zwyciężając w 2004 roku 

w finałowej batalii z AZS-em Olsztyn. 

Dwa ostatnie sezony nie przyniosły 

jednak jastrzębianom żadnego tro-

feum. Wiele jednak wskazuje na to, 

że obecnie trwające rozgrywki mogą 

przynieść sympatykom Jastrzębskiego 

Węgla dużo powodów do radości. Zbyt 

wcześnie, by już teraz szykować się na 

grę o medale, ale wyniki podopiecznych 

Marka Lebedewa mówią same za siebie. 

Także ruchy kadrowe wykonane jeszcze 

przed sezonem okazały się strzałem  

w dziesiątkę, a Salvador Hidalgo 

Oliva to prawdziwa gwiazda sezonu 

2016/2017 w PlusLidze. Świadczy o tym 

nie tylko jego charakter „showmana”, 

ale przede wszystkim zdobycz punk-

towa – Oliva jest najlepszym punktu-

SIATKARZE IDĄ JAK BURZA
Są rewelacją sezonu, grają widowiskowo i przede wszystkim skutecznie.  

Jastrzębski Węgiel nie zwalnia tempa i wciąż liczy się w walce o medale PlusLigi.

fot. Piotr Kędzierski

jącym, atakującym oraz serwującym  

w całej lidze. Wraz z Dawidem Ko-

narskim z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 

przewodzi też w rankingu MVP, gdzie 

równie wysoko plasuje się nasz rozgry-

wający, Lukas Kampa.

Atmosfera w ekipie jest fantastyczna, 

a jastrzębianie są przez wielu eks-

pertów typowani jako kandydaci  

w walce o medale.

By tak mogło się stać, Jastrzębski 

Węgiel musi znaleźć się wśród czte-

rech czołowych drużyn ligi po run-

dzie zasadniczej. Batalię o miejsca 

w półfinale oprócz zespołu z naszego 

miasta toczą drużyny z Kędzierzyna-

-Koźla, Rzeszowa, Bełchatowa i Olsz-

tyna, które dość wyraźnie odskoczyły 

na kilka punktów od pozostałych ekip  

w klasyfikacji PlusLigi. W bezpośred-

nich spotkaniach z wymienionymi 

wyżej zespołami, jastrzębianie spisy-

wali się bardzo dobrze. Świadczą o tym 

choćby pełne emocji „pięciosetówki” 

z aktualnym mistrzem Polski z Kędzie-

rzyna-Koźla. 

Ostatnim hitowym spotkaniem  

z udziałem siatkarzy z naszego miasta 

był wyjazdowy mecz z Resovią Rzeszów, 

jednym z tegorocznych polskich re-

prezentantów w rozgrywkach Ligi Mi-

strzów. Lepsi po emocjonującym spo-

tkaniu okazali się gracze z Jastrzębia, 

którzy zwyciężyli w hali Podpromie 

3:1, przywożąc ze sobą pełną zdobycz 

punktową. W jastrzębskiej hali kibice 

w ramach rundy zasadniczej będą 

mogli emocjonować się spotkaniami 

ligowymi jeszcze dwukrotnie podczas 

meczów z drużynami Czarnych Radom 

i w ostatniej, 30. kolejce z ekipą z Byd-

goszczy. Jeśli po ostatnim spotkaniu 

jastrzębianie znajdą się wśród pierw-

szych czterech ekip, powalczą o awans 

do wielkiego finału tegorocznej  

PlusLigi.

- mg -

Wiele wskazuje na to,  
że trwające rozgrywki mogą  

przynieść sympatykom  
Jastrzębskiego Węgla  

dużo powodów  
do radości
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PIŁKARZE ZAPREZENTUJĄ SIĘ KIBICOM

BIEGACZE Z MEDALAMI
Dwa medale zdobyli nasi zawodnicy podczas Halowych Mistrzostw Śląska,  

które odbyły się 1 lutego w Ostrawie.

Rozgrywki w ramach III ligi jastrzębianie rozpoczną nato-

miast w sobotę, 18 marca meczem na stadionie miejskim 

przy ul. Harcerskiej z drużyną KGHM Zanam Polkowice. 

Podopieczni Jarosława Skrobacza mają za sobą okres przy-

gotowawczy do wiosennej rundy rozgrywek. Przewodzący 

w III-ligowej tabeli piłkarze GKS-u rozegrali w czasie zi-

mowej przerwy kilka meczów kontrolnych. Po trudnych me-

czach i porażkach z drużynami Odry Opole i MKS Trzebinia/

Siersza GKS pokonał na boisku przy Kościelnej drużynę Legii 

II Warszawa 1:0. Bramkę zdobył w 71. minucie Damian Tront, 

który pokonał bramkarza z Warszawy trafieniem z rzutu 

wolnego. 

GKS 1962 Jastrzębie mający pięciopunktową  przewagę 

nad Ruchem Zdzieszowice, do rundy rewanżowej przy-

stępuje w roli lidera i jednego z kandydatów do awansu do  

II ligi. Jastrzębianie oprócz udanej rundy jesiennej, w której  

w 17 meczach zdobyli 38 punktów, zapisali się na kartach hi-

storii jastrzębskiego futbolu. Jastrzębski III-ligowiec dotarł 

do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym odpadł z Wigrami 

Suwałki, a GKS Jastrzębie przez kilka tygodni był na ustach 

całej piłkarskiej i sportowej Polski. 

- mg -

4 marca drużyna piłkarzy GKS-u 1962 Jastrzębie weźmie udział w oficjalnej prezentacji, 
która odbędzie się w ramach jubileuszowego, dziesiątego już turnieju piłkarskiego  

kibiców jastrzębskiego GKS-u „Hoolik”.

Złoto w zaciętej rywalizacji wyszarpał 

Daniel Głuszek pokonując na dystansie 

600 metrów wśród młodzików zawod-

nika z Bytomia zaledwie o 0,01 s. Daniel 

poprawił również swój rekord klubu 

z ubiegłego roku, ustanowiony pod-

czas Mistrzostw Śląska. Brązowym me-

dalistą został Dawid Krakowski, który 

wykorzystał swoją szansę w biegu ju-

niorów na 300 metrów. Dawid pobiegł 

w rekordowym dla siebie czasie uzy-

skując 36.86, zdobywając tym samym 

swój pierwszy krążek. Rekord klubu 

na 60 metrów ustanowiła juniorka 

młodsza, Antonia Michalak, zostając 

tym samym samodzielną rekordzistką 

KB MOSiR z czasem 8.41. Do tego wy-

niku Antonia dołożyła rekord na 200 

metrów (27.45), co również jest najlep-

szym wynikiem w historii klubu w hali. 

W sprincie młodzików wystartowało 

dwoje jastrzębskich zawodników. Jako 

pierwsza w blokach stanęła Małgorzata 

Lose, która uzyskując czas 8.86 ustano-

wiła swój nowy rekord życiowy w hali. 

Jako drugi na 60 metrów wystartował 

Łukasz Urbanek, uzyskując czas 8.06.

Juniorzy reprezentujący Klub Bie-

gacza MOSiR tydzień później, również 

w Czechach podczas Athletics Indoor 

Ostrava w ostatnim starcie halowym 

uzyskali bardzo dobre wyniki, co przed 

sezonem letnim nastrajać może bardzo 

pozytywnie.

Na dystansie 400 metrów zadebiu-

towały juniorki młodsze – Antonia 

Michalak uzyskując 63.41 oraz Wik-

toria Jagieło z czasem 64.59 sek.  An-

tonia wpisała się tym samym w tabelę 

rekordów juniorek młodszych, a jej 

wynik jest również lepszy od rekordu 

klubu uzyskanego na stadionie. Inny 

zawodnik Klubu Biegacza, Dawid Kra-

kowski także przebiegł swoje pierwsze 

halowe 400 metrów uzyskując rekord 

osobisty na tym dystansie, uzyskując 

czas 52.29. 

-mg-

fot. Piotr Kędzierski
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STRZELECTWO WRACA DO „DWÓJKI”
Zespół Szkół nr 2 doczekał się remontu strzelnicy sportowej, która w tym miejscu miała 
już swoje tradycje. Obiekt wyremontowany został z inicjatywy nauczyciela wychowania 
fizycznego i zarazem instruktora strzelectwa, Bronisława Wity, który prowadził będzie 

zajęcia dla uczniów szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Zarówno dyrekcja jak i uczniowie  

ZS nr 2 cieszą się z remontu strzelnicy, 

który na postawie przepisów dotyczą-

cych budowy takich obiektów, a także 

przeprowadzonych konsultacji opraco-

wany został m.in. właśnie przez Broni-

sława Witę. Strzelnica sportowa w Ze-

spole Szkół nr 2 istniała od 1989 roku, 

stanowiąc integralną część sportowej 

bazy placówki. Zajęcia prowadzone 

były tam w latach 90-tych w ramach 

szkolnego koła sportowego. Szkoła po-

siadała wtedy pięć karabinków spor-

towych, czyli popularnych „kbks-ów”. 

Broń ta znajdowała się w depozycie Ko-

mendy Miejskiej Policji, jednak w 2002 

roku została zezłomowana w związku  

z decyzją o zamknięciu strzelnicy. 

W sierpniu 2016 roku rozpoczęto 

remont obiektu, a jego pierwszy etap, 

który zakończył się w lutym, obej-

mował przygotowanie części do 

strzelań pneumatycznych. Zakres wy-

IV Nocny Maraton Pływacki jest okazją 

do zabawy w wodzie, dla innych spraw-

dzeniem swoich możliwości pływac-

kich. Otyliada odbywa się pod hasłem 

„Cała Polska pływa z nami”. To, co naj-

ważniejsze - ma zasięg ogólnopolski,  

a jej celem jest popularyzacja pływania 

OTYLIADA 2017 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

konanych prac obejmował m.in. ni-

welację podłoża, rozbiórkę starego 

kulochwytu, zamontowanie trans-

porterów tarcz oraz obicie filarów  

i belek nośnych deskami i blachami sta-

lowymi. Drugi etap prac potrwać ma do 

czerwca, a prace obejmą m.in. wyko-

nanie kulochwytu do strzelań kulowych 

czy zabezpieczenie magazynu broni. 

Obiekt zostanie oddany do pełnego 

użytku także dla chętnych z poza 

szkoły wraz z początkiem nowego roku 

szkolnego 2017/2018, dziś natomiast 

możemy już korzystać z obiektu, który 

przygotowany jest tylko do strzelań 

pneumatycznych. 

Łączny koszt remontu wyniósł 47 tys.

zł.                                                      - mg -

jako dyscypliny sportowej, mającej 

ogromny wpływ na zdrowie i samopo-

czucie człowieka.

Niebawem na 46 pływalniach czeka 

nas niezwykłe wydarzenie. To IV Ogól-

nopolski Nocny Maraton Pływacki 

OTYLIADA 2017. - Każdy, bez względu 

na wiek, płeć, czy stan cywilny może 
wziąć udział w tej, mamy nadzieję, naj-
większej pływackiej imprezie w Polsce. 
Liczymy na zabawę z nutką rywalizacji. 
Na zwycięzców, którzy pokonają naj-
dłuższy dystans czekają medale – mówi 

Grzegorz Mosoń Prezes Klubu Pły-

wackiego H2O Jastrzębie-Zdrój, jeden  

z organizatorów Otyliady w Jastrzębiu-

-Zdroju. 

Jastrzębska edycja Otyliady orga-

nizowana jest na wyremontowanym 

basenie Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy 

Harcerskiej. Impreza rozpocznie się 11 

marca o godz. 18.00 i potrwa najpraw-

dopodobniej aż do 6.00 rano dnia na-

stępnego.

                             - ig -

fot. Piotr Kędzierski

fot. Paweł Świderski

Szczegóły na www.otyliada.pl

i
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Trwa kolejna edycja projektu dla 
jastrzębskiej młodzieży. Wystarczy 6 
osób i poprawnie wypełniony formularz 
wniosku, by starać się nawet o 2 tyś 
złotych na realizację młodzieżowego 
projektu. Na Wasze wnioski czekamy  
do 31 marca 2017.  
Formularz i więcej informacji znajdziecie 
na stronie sad.jecool.net lub przez 
kontakt: pswiderski@um.jastrzebie.pl 
numer telefonu 512 898 118.

Projekt „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+, Akcja K2.

DOŁĄCZ DO NAS

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU ZYSKACIE MOŻLIW
OŚĆ 

 SPOTKANIA SIĘ Z PRZEDSTAW
ICIELAMI SAMORZĄDÓW

 MIEJSKICH, 
PRZEDSIĘBIORCAMI, CZY TEŻ PRZEDSTAW

ICIELAMI LOKALNYCH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOW

YCH.

JESTEŚ AKTYWNY? 
MASZ POMYSŁ? 
MASZ OD 13 DO 30 LAT? 
CHCESZ COŚ ZMIENIĆ W SWOIM OTOCZENIU?

KULTURA I SZTUKA 
SPORT

OCHRONA ŚRODOWISKA
PRAWA CZŁOWIEKA

CZAS WOLNY 
ZDROWY STYL ŻYCIA

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
INNE WAŻNE OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

ZDOBĄDŹ WSPARCIE
FINANSOWE

DLA SWOJEJ AKCJI
I INSPIRUJ INNYCH!

W JAKICH OBSZARACH MOŻECIE REALIZOWAĆ SWÓJ PROJEKT?




