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Drodzy Mieszkańcy,
Jastrzębie-Zdrój to od wielu lat
miasto rowerów. Nie jest to określenie na wyrost – kolejne edycje
zawodów i rajdów rowerowych,
a także etapy wielkich polskich
wyścigów kolarskich mówią same
za siebie. To właśnie u nas w terenie mocno górzystym, pełnym
jarów i dolin można znaleźć wiele miejsc sprzyjających amatorom
dwóch kółek. Na obszarze całego
miasta nie brakuje szlaków rowerowych, a już wkrótce do istniejących dołączy kolejny. Będzie to

transgraniczna pętla prowadząca
po dawnej infrastrukturze kolejowej łączącej Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Petrovice
i Karvinę. W naszym mieście trasa
będzie liczyć 9,35 km, a na jej budowę pozyskaliśmy aż 8,7 mln zł
unijnego dofinansowania. Nowa
trasa ułatwi rowerową komunikację w rejonie pogranicza oraz
zwiedzanie i poznawanie regionu
naszych południowych sąsiadów.
Miasto Jastrzębie-Zdrój od
lat aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych
z dostępnych funduszy Unii Europejskiej. Ostatnie starania o unijne
wsparcie zaowocowały przyznaniem dofinansowania nie tylko na
budowę infrastruktury rowerowej,
ale też na rewitalizację Łazienek
III w Parku Zdrojowym. Budynek,
który przez ponad 20 lat stał niezagospodarowany, obecnie zostanie
zmodernizowany i dostosowany
do pełnienia funkcji kulturalnej.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

GWIAZDY NA 55. URODZINY MIASTA
Ray Wilson, Sylwia Przybysz, Natalia Szroeder i Don Vasyl to tylko część gwiazd, które zagrają na
urodzinach miasta. Przez cały rok
świętujemy 55. rocznicę nadania
praw miejskich
dla Jastrzębia-Zdroju, a czerwiec zapowiada
się
naprawdę
wyjątkowo.
Dni Miasta
co roku gwarantują świetną
zabawę mieszkańcom i turystom
odwiedzającym nasze miasto,
a na tegorocznych zagości plejada gwiazd. Ujawniliśmy już kilka
z nich, a kolejne niech wciąż na
razie pozostaną niespodzianką.
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Nim zaprosimy na huczną zabawę na Stadion Miejski, czekają nas
jeszcze inne wydarzenia kulturalne i sportowe. Szczegółowych
informacji szukajcie na stronie
www.jastrzebie.
pl. Przypominamy, że cały czas
można wpisywać się do księgi pamiątkowej,
która wykładana
jest w miejskich
instytucjach
oraz podczas ważnych imprez.
A wpisów z dnia na dzień przybywa.
Swój ślad w niej zostawiło już nie
tylko wielu jastrzębian, ale też inne
osoby odwiedzające nasze miasto.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 600
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AKTUALNOŚCI

POWSTANĄ KLASY KOLEJOWE.
FIRMY CZEKAJĄ NA PRACOWNIKÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

W Jastrzębiu-Zdroju młodzież będzie mogła kształcić się w zawodach kolejowych. W nowym
roku szkolnym klasy takie zostaną uruchomione w Zespole Szkół Zawodowych.

Młodzi ludzie zastanawiający się nad swoją karierą
zawodową powinni rozważyć kształcenie się w takich
zawodach, bo zarobki w branży sięgają średniej krajowej.
16 marca Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębska
Spółka Kolejowa oraz Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” podpisali list intencyjny dotyczący
współpracy w zakresie kształcenia uczniów w zawodach kolejowych.
- Idea wiąże się ze strategicznym projektem, jakim
jest odtworzenie w naszym mieście linii kolejowej.
Poczyniliśmy już ogromne starania w celu ustalenia
optymalnego wariantu jastrzębskiej inwestycji. Chcemy utworzyć nowe klasy o specjalnościach kolejowych,
bo to znów przyszłościowy kierunek rozwoju – mówi
Anna Hetman, prezydent miasta.

W Technikum nr 5 młodzież będzie mogła pobierać
naukę w specjalnościach: technik transportu kolejowego oraz technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, natomiast dyplom montera nawierzchni
kolejowych będzie można zdobyć w Szkole Branżowej I stopnia nr 3.
- Zespół Szkół Zawodowych uzyskał już pozytywne opinie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Nasza szkoła potrafi
współpracować z firmami i chce kształcić zgodnie
z wymogami i potrzebami rynku – podkreśla Barbara
Tetla-Gruszczyk, dyrektor szkoły.
W ramach współpracy Jastrzębska Spółka Kolejowa oraz Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks”
umożliwią organizację praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Będą też podejmowane działania
zmierzające do zapewnienia zatrudnienia absolwentów szkół.
- Jastrzębska Spółka Kolejowa potrzebuje wykwalifikowanej kadry. W nadchodzących latach wielu
wyspecjalizowanych pracowników odejdzie na emeryturę, a na rynku nastąpiła luka pokoleniowa, dlatego
kształcenie nowych osób jest bardzo ważne – podsumowuje Artur Stroka, prezes zarządu JSK.
Ukończenie kierunku kolejowego może być przepustką do dobrze płatnej pracy.

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA ZAKUP I MONTAŻ KOTŁÓW C.O.
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Osoby fizyczne mogą otrzymać ze środków budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W budżecie miasta na zakup i montaż
ekologicznych urządzeń grzewczych zabezpieczono
dodatkowe 500 tys. zł. 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 Urzędu Miasta
(pok.509A, V piętro,) bądź na stronie internetowej
www.bip.jastrzebie.pl.
www.jastrzebie.pl

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby,
które planują:
- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
- zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
- zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
- podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania.
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SAMORZĄD

UHONOROWANO ZASŁUŻONYCH KRWIODAWCÓW
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Chcą pomagać i robią to od lat. Regularnie oddają
najcenniejszy dar, czyli krew. I z tego powodu podczas marcowej sesji Rady Miasta 35 osób otrzymało
odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
Zdrowia” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie. Należy się ona każdemu zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów
tej życiodajnej substancji lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.
- Jak wielka jest to ofiarność ze strony tych ludzi, dowiadujemy się, kiedy sami jesteśmy w potrzebie. Wtedy dopiero doceniamy to, co oni dla
nas robią – podkreślił Zbigniew Wierciński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa stawiciele regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. O odznaki dla zasłu- i Krwiolecznictwa, jak również Polskiego Czerwoneżonych społeczników wnioskowali zarówno przed- go Krzyża.
HARMONOGRAM DYŻURÓW
PREZYDIUM RADY MIASTA
Urząd Miasta, pokój nr 127A, godz. 15.30 - 17.00
Ryszard Piechoczek - wiceprzewodniczący Rady Miasta 12 kwietnia
Damian Gałuszka - wiceprzewodniczący Rady Miasta 19 kwietnia
Łukasz Kasza - przewodniczący Rady Miasta - 10 maja
Andrzej Matusiak - wiceprzewodniczący Rady Miasta - 17 maja

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH
Urząd Miasta, pokój nr 303A, godz. 15.30 - 17.00
Stefan Woźniak - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - 12 kwietnia
Alina Chojecka - radna Rady Miasta - 19 kwietnia
Małgorzata Filipowicz - zastępca przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej - 10 maja
Jarosław Fojt - zastępca przewodniczącego Komisji ds. Skarg,
Wniosków i Petycji - 17 maja
Tadeusz Gorgol - zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - 7 czerwca

OBRADOWAŁY KOMISJE
Projekty strategiczne w kontekście rozwoju miasta
oraz kwestie dotyczące zagospodarowania ul. 1 Maja
omawiała podczas marcowego posiedzenia Komisja
Polityki Gospodarczej i Bezrobocia. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, a Komisja
Edukacji i Polityki Społecznej pierwsze posiedzenie poświęciła doradztwu zawodowemu, natomiast
drugie sprawom mieszkaniowym. Z działalnością
Miejskiej Biblioteki Publicznej zapoznała się Komisja Kultury i Sportu. Przeglądu aktualnych inwestycji
i remontów dokonała Komisja Skarbu, a inwestycje
drogowe przeanalizowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji obradowała nad sprawami, które
wpłynęły na jej posiedzenie, natomiast przedmiotem
zainteresowania Komisji Rewizyjnej były sprawy bieżące.

HARMONOGRAM PRACY RADY MIASTA
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia - 17 kwietnia, godz. 14.30, sala nr
130A, temat: Sprawy bieżące.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego - 17 kwietnia, godz. 12.00, sala nr 130A, tematy:
1. Komenda Miejska Policji Rewir Dzielnicowych – posiedzenie wyjazdowe,
2. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej
- 18 kwietnia, godz. 14.30, sala nr 130A,
tematy: 1. Funkcjonowanie doradztwa
metodycznego w jastrzębskich placów4

kach oświatowych. 2. Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. 3. Sprawozdanie z Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. 4. Sprawy bieżące.
Komisja Kultury i Sportu - 19 kwietnia,
godz. 15.00, sala nr 130A, temat: Spotkanie z Radą Kultury.
Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
- 19 kwietnia, godz. 14.30, sala nr 110A,
temat: Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej - 23 kwietnia, godz.

12.00, sala nr 130A, tematy: 1. Posiedzenie wyjazdowe – OWN. 2. Akcja zima –
sprawozdanie. 3. Sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna - 24 kwietnia, godz.
11.00, sala nr 130A, temat: Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2017 rok
– absolutorium.
Komisja Skarbu - 24 kwietnia, godz.
14.30, sala nr 130A, temat: 1. Rozliczenie
budżetu miasta za rok 2017. 2. Sprawy
bieżące.
Sesja Rady Miasta - 26 kwietnia, godz.
13.00, sala 129A, temat: Sprawy bieżące.
Jastrząb I kwiecień 2018
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PODZIĘKOWALI ZA PRACĘ NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

wać pani dyrektor za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta.
- W imieniu Rady Miasta życzę dużo zdrowia i zadowolenia na zasłużonej emeryturze. Przez całą karierę zawodową pomagała Pani ludziom, więc myślę,
że ta emerytura również będzie czasem nie tylko odpoczynku, ale też niesienia pomocy – podkreślił wiceprzewodniczący Damian Gałuszka. Jak zaznaczyła
prezydent miasta Anna Hetman, to bardzo ważne
w życiu każdego człowieka, aby był ktoś, kto rozumie
i kto pomaga. - Pani zawsze była otwarta na potrzeby ludzi, przede wszystkich tych, którzy najbardziej
potrzebują wsparcia, opieki i pomocy, i za to bardzo
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Teresa Jachi- dziękuję.
mowska, przeszła na emeryturę. Sesja Rady Miasta,
Teresa Jachimowska w Ośrodku Pomocy Społeczktóra odbyła się 22 marca, była okazją, by podzięko- nej pracowała 28 lat.

RADA USTALIŁA OKRĘGI WYBORCZE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Uchwałę w sprawie podziału
Jastrzębia-Zdroju
na
okręgi
wyborcze przyjęli radni podczas
marcowego posiedzenia. Ustalone
zostały też ich granice, numery
i liczba radnych wybieranych
w każdym z nich. Okręg
wyborczy nr 1 obejmuje sołectwa:
Skrzeczkowice, Borynia, Szeroka
i Bzie oraz osiedla: 1000-lecia,
Jastrzębie Górne i Dolne, Zofiówka
www.jastrzebie.pl

i Przyjaźń. Z tego okręgu będziemy
wybierać sześciu radnych. Okręg
wyborczy nr 2 tworzą osiedla:
Bogoczowiec, Zdrój, Chrobrego,
Tuwima, Gwarków i Złote Łany
oraz sołectwo Moszczenica. Stąd
do rady miasta zostanie wybranych
siedmiu radnych. Z kolei pięciu
radnych wybiorą mieszkańcy
okręgu wyborczego nr 3, który
obejmuje osiedla Pionierów i Arki

Bożka oraz sołectwo RuptawaCisówka. Także pięć osób będzie
mogło zdobyć mandat w okręgu
wyborczym nr 4, a więc ze
składających się na niego osiedli:
Staszica, Morcinka i Barbary.
Podczas sesji przyjęty został
również program profilaktyki
zdrowotnej,
dzięki
któremu
mieszkańcy powyżej 60. roku
życia będą mogli bezpłatnie
zaszczepić się przeciwko grypie.
Dla seniorów przewiduje on też
badania w kierunku wykrywania
raka
prostaty,
czerniaka
i innych zmian skórnych, chorób
układu krążenia, chorób układu
oddechowego, a także chorób
nowotworowych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego. Dla
dzieci
przewidziano
m.in.
bezpłatne badania w zakresie
wad i schorzeń wzroku oraz
narządu słuchu, a dla kobiet
w zakresie nowotworów gruczołu
piersiowego. Realizowany będzie
również program profilaktyki
cukrzycy.
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INWESTYCJE

PONAD 6,5 MILIONA NA MODERNIZACJĘ
ŁAZIENEK III

WIOSENNE
PORZĄDKI

Tekst: Barbara Więckowska, grafika: Piotr Kędzierski

Ponad 6,5 miliona złotych dofinansowania pozyskało miasto
Jastrzębie-Zdrój na rewitalizację
niszczejącego i straszącego od lat
pustostanu w Parku Zdrojowym
– Łazienki III. Budynek zostanie
zmodernizowany dzięki zdobytym środkom unijnym. Dofinansowanie z uwzględnieniem pieniędzy z budżetu państwa wynosi
aż 95% kosztów kwalifikowanych
inwestycji, natomiast koszt całego
przedsięwzięcia szacowany jest na
7 556 118,92 zł.
- Przez ponad 20 lat budynek stał
niezagospodarowany. Park Zdrojowy jest wizytówką JastrzębiaZdroju, dlatego cieszymy się, że po
latach przestanie szpecić zielone
serce miasta. Długo czekaliśmy na
środki. Okazuje się, że warto było,
bo dofinansowanie wynosi aż 95%
wnioskowanej kwoty - tłumaczy
Anna Hetman, prezydent miasta.
Projekt zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego budynku do pełnienia
funkcji kulturalnej przez Miejski
Ośrodek Kultury. W zmodernizowanym zabytkowym obiekcie
6

planuje się organizację wystaw,
których tematem przewodnim będzie sztuka współczesna, a także
warsztatów artystycznych. Dzięki
pracowni fotograficznej z ciemnią
artyści fotograficy będą mogli zapoznać młodych adeptów sztuki z
fotografią analogową. Unikatowym
miejscem w Łazienkach będzie
umieszczony na tarasie punkt do
obserwacji nieba oraz przyrody
w jej wyższych partiach.
Obserwatorium wyposażone
będzie w specjalistyczny sprzęt
(np. lunety). Obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez
osoby niepełnosprawne.
Łazienki III zostaną zrewitalizowane
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego,
Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
Poddziałanie
5.3.1
Dziedzictwo
kulturowe – konkurs, projekt Miasta
pn.”Rewitalizacja obiektu Łazienki III
w Parku Zdrojowym”.

Zima już za nami i nadszedł czas
wiosennych porządków. Utrzymanie od 1 kwietnia do 30 listopada traktuje się jako okres letni.
Do obowiązków wykonawców w zależności od specyfiki kwartałów - należy wówczas dbanie o porządek i czystość ulic, chodników,
ścieżek rowerowych, deptaków,
parkingów, schodów, przystanków
komunikacji publicznej i wpustów
kanalizacji deszczowej. Odbywa
się to m.in. poprzez usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie, usuwanie pojawiających się roślin czy
oczyszczanie wpustów ulicznych.
Jest to też czas, kiedy odbywa się
koszenie, grabienie trawy i liści,
pielęgnacja żywopłotów, drzew
i krzewów. Ponadto firmy zajmują
się myciem, drobnymi naprawami i malowaniem ławek, a także utrzymaniem koszy ulicznych
i słupów ogłoszeniowych. Na jeden miesiąc utrzymania letniego
w budżecie miasta zabezpieczono
ponad 993 842,50 zł.
W naszym mieście nie brakuje też pięknie skomponowanych
miejsc zielonych. Nasadzeń kwiatów dokonuje się wiosną, latem
i jesienią. Kolorowe rośliny zdobią zawsze m.in. Park Zdrojowy,
ul. 1 Maja czy teren przed urzędem
miasta. W ramach obsady zakwitną: prymule kolorowe, begonie,
werbeny, plektrantusy oraz bratki.
Jastrząb I kwiecień 2018

INWESTYCJE

MIASTO ROŚNIE
BĘDZIE WIĘCEJ MIEJSC PARKINGOWYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak
W FOTOWOLTAIKĘ
Tekst: Patrycja Matacz,
fotografia: Wojciech Flak

Fotowoltaika, a właściwie panele
fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego
w energię elektryczną. To metoda
nie tylko na ochronę naszego środowiska, ale również na oszczędzanie.
W naszym mieście instalacje fotowoltaiczne już działają
na basenie krytym Laguna oraz
w Zespole Szkół nr 5. To jednak
dopiero początek – oprócz kąpieliska Zdrój, nowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dachu
Zespołu Szkół nr 6, jak również na
dachu Domu Pomocy Społecznej
oraz na budynku Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego.
W przypadku Zespołu Szkół nr
6 docelowo energię słoneczną na
energię elektryczną zamieniać będzie 140 paneli fotowoltaicznych.
Na dachu DPS-u planuje się umieścić 92 ogniwa, a na dachu ZSMS
ustawić 153 panele fotowoltaiczne.
Inwestycje będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020.

W naszym mieście przybywa
miejsc parkingowych. Obecnie
drogowców można spotkać przy
ul. Wodeckiego. To tutaj w pierwszym etapie prac wykonanych
zostanie 57 miejsc postojowych.
Zadanie obejmuje także budowę
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Na nowy parking miasto
przeznaczy prawie 600 tys. zł.
Więcej miejsc postojowych
będzie także przy ul. Jagiełły.

NADZÓR ZAMKNĄŁ WIADUKT PKP
Tekst: Izabela Grela, fotografia: Łukasz Parylak

Zamknięty jest przejazd pod wiaduktem PKP na ulicy Witczaka.
Zły stan techniczny mostu wyklucza użytkowanie tamtejszej drogi,
prowadzącej do kąpieliska Zdrój.
Nadzór budowlany wydał decyzję nakazującą PKP - właścicielowi obiektu, wykonanie niezbędnych robót budowlanych
bądź rozbiórkę obiektu. Z myślą
www.jastrzebie.pl

W pierwszym etapie inwestycji
wykonano już część parkingu oraz
przeprowadzono roboty elektryczne. W planach jest utworzenie
jeszcze 21 miejsc parkingowych
o nawierzchni z kostki brukowej
na podbudowie tłuczniowej, wybudowanie 50 mb kanalizacji jak
również chodnika. Obecnie trwa
procedura przetargowa.

o bezpieczeństwie mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju odcinek od
ulicy Wodzisławskiej do zjazdu
do oczyszczalni ścieków jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Dojazd do nieruchomości położonych przy ulicy Witczaka jest
możliwy od ulicy 1 Maja.
- Rozmawiamy z PKP, by podjęli jak najszybsze działania zmierzające do znalezienia najlepszego
rozwiązania dla tej sytuacji. Zależy
nam na przywróceniu ruchu drogowego na ulicy Witczaka – komentuje Roman Foksowicz, zastępca
prezydenta miasta.
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INWESTYCJE / BEZPIECZEŃSTWO

PROFESJONALNY SYSTEM
RADIOKOMUNIKACYJNY
W STRAŻY MIEJSKIEJ

OWN NABIERA KSZTAŁTÓW
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

Straż Miejska otrzyma profesjonalny system radiokomunikacyjny. Rozwiązanie, oparte na standardzie
DMR oraz konsoli dyspozytorskiej TRBOnet i radiotelefonach Motorola serii 4000 spełnia najwyższe
standardy. System będzie wykorzystywał lokalizację
GPS w radiotelefonach, co pozwoli na szybkie i precyzyjne zarządzanie funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Dyspozytor wyposażony zostanie w dotykową
konsolę dyspozytorską połączoną z radioserwerem,
co znacznie ułatwi komunikację z patrolami pełniącymi służbę w terenie. Nowa sieć komunikacyjna
służyć będzie również do nawiązywania łączności
z Policją Miejską w Karwinie. Tym samym system
trunkingowy zostanie zastąpiony nowoczesnym,
w pełni funkcjonalnym cyfrowym systemem DMR.
Koszt zadania wynosi ponad 100 tys. zł.

Na terenie budowy Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego pracownicy przystąpili do kolejnych prac. Rozpoczął się proces stawiania drewnianej konstrukcji
tężni solankowej. Dokonano obsypania wszystkich
ścian zewnętrznych budynku technologicznego, rozprowadzano w nim kable elektroniczne, jak również
ocieplono i wlano posadzkę w jego wnętrzu. Kolejne
prace, które obecnie są realizowane, to obkładanie
ławek w parku widokowym specjalnym drewnem
Bangkirai.

TRWA REMONT SCHODÓW
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Fundusze pozyskane zostały w ramach projektu „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie
komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój
z MP Karwina”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu
Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
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Trwa remont schodów terenowych przy ulicy Mazowieckiej. Zadanie obejmuje wykonanie schodów żelbetowych, obłożonych kostką betonową na zaprawie
mrozoodpornej. Szerokość nowych schodów, które
mają mieć 22 stopnie, będzie wynosić 2,75 m. Oczywiście, uwzględniono również zjazdy dla wózków
dziecięcych. Koszt robót wynosi 73 tys. zł, a prace
mają się zakończyć w pierwszej połowie maja.
Jastrząb I kwiecień 2018

WIADOMOŚCI

POWSTAJE ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Maciej Gucik

Leżące na pograniczu Płaskowyżu Rybnickiego i Pogórza Śląskiego Jastrzębie-Zdrój dla
wielu sympatyków jazdy na rowerze jest wręcz idealnym miejscem do uprawiania tego typu
aktywności. To tu, u wylotu Bramy Morawskiej, w terenie mocno górzystym, pełnym jarów
i dolin można znaleźć wiele miejsc sprzyjających amatorom dwóch kółek.

Obecnie wraz z sąsiednimi gminami tworzona jest
nowa infrastruktura rowerowa, która w granicach
naszego miasta przebiegać będzie po nieczynnej linii kolejowej z Moszczenicy do Zebrzydowic. Trasa
ta będzie liczyć 9,35 km. Na ten cel nasze miasto pozyskało 8,7 mln zł dofinansowania unijnego. Nowa
trasa ułatwi rowerową komunikację w rejonie pogranicza oraz zwiedzanie i poznawanie regionu naszych
południowych sąsiadów.
Warto przypomnieć, że w rejonie naszego miasta
jest wiele tras godnych polecenia – jednymi z najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i uczestników wielu rowerowych imprez są szlaki oznaczone
kolorami żółtym oraz czerwonym wiodące w kierunku południowym. W słoneczne weekendy, głównie
w niedzielne popołudnia, drogi te są wręcz zapchane
przez rowerzystów. Trasy prowadzą przez niezwykle
urocze zakątki naszego miasta oraz piękne, okolicz-

ne wsie i sołectwa. Malowniczy beskidzki pejzaż rozciągający się na południowym horyzoncie zachęca
do odwiedzania nie tylko pobliskich Zebrzydowic,
Marklowic , Pielgrzymowic czy Kończyc, ale także
górskich miejscowości – Cieszyna, Ustronia czy Wisły i to właśnie na rowerze. Przez miasto i jego okolice wiedzie też międzynarodowy szlak EuroVelo R4
z Wiednia do Krakowa, który często wykorzystywany jest jako droga do Pszczyny lub także w przeciwnym kierunku, do Chałupek i czeskiego Bohumina.
Trasy w kierunku Rybnika czy Żor, nie obfitują w tak
wiele podjazdów, ale również są ciekawą alternatywą
na wycieczki w kierunku północnym. Stąd można
wyruszyć w równie ciekawe miejsca w naszej okolicy.
Mieszkańcy korzystający z dwóch kółek często wybierają się także do naszych południowych sąsiadów,
a tras wiodących w kierunku Karwiny, Ostrawy czy
Czeskiego Cieszyna nie brakuje.

ROWERZYŚCI MOGĄ
ODPOCZĄĆ POD WIATĄ
W rejonie północnych krańców Jastrzębia-Zdroju
zostały ustawione wiaty odpoczynkowe dla rowerzystów wraz ze stołami i ławkami z drewna świerkowego. Przy nich znajdują się stojaki na rowery. Wiaty takie ustawione są przy ul. Plebiscytowej i ul. Gajowej.
www.jastrzebie.pl
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DLA SENIORÓW

ODWIEDŹ KLUB SENIORA
Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa Klub
Seniora. Bogata oferta bezpłatnych zajęć skierowana
jest przede wszystkim do mieszkańców powyżej 60.
roku życia, ale nie tylko. Klub Seniora otwarty jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do
19.00.
- poniedziałki, godz. 15.00 - gimnastyka ogólnoustrojowa
godz. 15.30 - zajęcia z rękodzieła
- środy, godz. 15.00 - gimnastyka ogólnoustrojowa
- piątki – taniec i śpiew

SENIORZE, WYJDŹ Z DOMU!
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW PRZYPOMINA

WYCIECZKI Z EMERYTAMI

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
wydawane są zaświadczenia na zniżkę kolejową. Ponadto
zaprasza do udziału w następujących wyjazdach:
- 8 maja – wycieczka do Wisły.
- 23 maja – wycieczka na Ziemię Opolską.
- 3 lipca – wycieczka do Czech.
- 2 sierpnia – wycieczka do Wrocławia.
- 6 – 16 września – wczasy w Brennej, pensjonat Krokus.
Cena 900 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag w Chorwacji. Cena
1650 zł.
Informacje można uzyskać w siedzibie Związku przy
ul. 1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00
do 12.00, tel. 32 435 80 31.

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza do udziału
w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 21 kwietnia, 7 czerwca – Kraków (Łagiewniki), Wieliczka, rejs po Wiśle, przejazd meleksem.
- 19 maja - Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Sanktuarium św. Ojca Pio koło Częstochowy.
- 31 maja – Boże Ciało w Żywcu Zabłociu, tradycyjny korowód w regionalnych strojach, zwiedzanie Rychwałdu.
- 9 czerwca - Góra św. Anny i pałac w Mosznej.
- 15 – 17 czerwca – Licheń – po drodze Leśniów, Gidle,
Góra św. Anny, Charłupia Mała, Złoczew.
- 20 – 28 czerwca – Mazury.
- 30 czerwca, 28 lipca, 11 sierpnia – Wrocław - zwiedzanie
Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd meleksem.
- 6 – 20 lipca, 17 – 31 sierpnia, 14 – 28 września - wczasy
w Jarosławcu.
- 5 sierpnia – Tydzień kultury Beskidzkiej.
- 6 – 8 października – Licheń.
Informacji udziela Lucyna Maryniak, tel. 32 471 95 55,
32 471 20 71, 535 997 170 (kontakt po godz. 18.00).

WYCIECZKI I WCZASY Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich
zainteresowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 21 kwietnia - zabawa w Hawanie
- 25 kwietnia – Zabrze, zespół pałacowy - parkowy
w Pławniowicach, kopalnia Królowa Luiza, Radiostacja
Gliwice
- 26 maja - Dzień Matki, zabawa w Hawanie
- 29 maja - wycieczka do Ojcowa (Pieskowa Skała)
- 3 - 15 czerwca - wczasy w Rowach. Cena 1460 zł.
- 4 - 16 czerwca - wczasy w Pobierowie. Cena 1380 zł.
- 23 czerwca – Dzień Ojca, zabawa w Hawanie.
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej Anny.
- 19 – 20 września – wycieczka do Jędrzejowa, Chęcin
i Sandomierza.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 22 34.
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WYJEDŹ Z DIABETYKAMI
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków organizuje
8-dniowe turnusy w Beskidach dla cukrzyków, osób
z nadwagą i dną moczanową. Koszt wyjazdu wynosi 520
zł. Cena zawiera wyżywienie (5 razy dziennie), noclegi
i rehabilitację. Istnieje możliwość dowozu na wypoczynek, kursuje również bezpośredni autobus. Zapisy na
turnusy oraz szczegółowych informacji udziela zarząd
stowarzyszenia. Spotkania diabetyków odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A. Najbliższe będą w terminach: 26 kwietnia,
godz. 15.00 – 17.00, 10 i 24 maja, godz. 15.00 – 17.00.
Jastrząb I kwiecień 2018

DLA SENIORÓW / ZDROWIE

GDY TRZĘSĄ SIĘ RĘCE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

GDZIE DO LEKARZA?
LISTA PLACÓWEK

Tekst: WSS nr 2, fotografia: freepik.pl/Designed by Laros

Przebieg choroby Parkinsona jest powolny, wieloletni i postępujący, a jednym z bardziej zauważalnych
objawów są trzęsące się ręce. O tym, jak radzić sobie
z chorobą podpowie działające w naszym mieście Jastrzębskie Stowarzyszenie Parkinsonowskie.
- Jesteśmy otwarci na każdego, kto do nas przyjdzie. Współpracujemy z wieloma lekarzami i świetnymi rehabilitantami – podkreślają członkowie
stowarzyszenia. Spotkania chorych na Parkinsona odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca
o godz. 16.00 przy ul. Wielkopolskiej 47, a dyżury
w trzeci czwartek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00.
Natomiast w każdy wtorek można skorzystać z rehabilitacji.
Dzięki pozyskaniu wiedzy na temat choroby Parkinsona, w szczególności od innych osób,
które zmagają się z tą przypadłością, można pomóc nie tylko chorym, a także rodzinie. - Bo często rodzina cierpi bardziej. Podpowiemy jak ta
choroba postępuje. Chcemy dotrzeć do wszystkich, których Parkinson dotknął, by wiedzieli jak
z tym walczyć. Dlatego na nasze spotkania zapraszamy wszystkie osoby cierpiące na chorobę Parkinsona,
ich opiekunów i każdego zainteresowanego tematem –
zachęcają w stowarzyszeniu.
Szczegółowych informacji udzielają: Karol Kurasz
509 385 202, Maria Janczyk 605 569 371, Irena Prusinowska 532 656 055.
Jastrzębskie koło Związku
Sybiraków składa serdeczne podziękowania
Klubowi Seniorów za zorganizowanie pomocy
w postaci darów dla repatriantów z Kazachstanu.
Dzięki zaangażowaniu Seniorów udało się
zaopatrzyć cztery rodziny.

www.jastrzebie.pl

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 informuje, że od 1 kwietnia
do 30 czerwca została zawieszona działalność lecznicza Oddziału Pediatrycznego.
W związku z tym należy kierować się do następujących jednostek:
Oddział Pediatryczny / Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków, 44-200 Rybnik
Oddział Pediatryczny / Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Plebiscytowa 47, 44-280 Rydułtowy
Oddział Pediatryczny / Szpital Śląski
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
Oddział Pediatryczny / Miejskie Zakłady Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory
Oddział Pediatryczny / Szpital Rejonowy
im. dr J. Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
W ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej WSzS Nr 2 (zlokalizowanej z tyłu budynku – dojazd oznakowany tablicami informacyjnymi),
dyżur pełni lekarz dedykowany dzieciom. Poradnia
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00,
w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
w godz. od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
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GOSPODARKA ODPADAMI

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 kwietnia obowiązują nowe
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miasta Jastrzębie-Zdrój. Dla nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka opłaty kształtuje
się na poziomie 12,00 zł od osoby,
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i odpowiednio 20,00 zł od
osoby, gdy odpady komunalne
zbierane są w sposób nieselektywny, czyli w przypadku braku segregacji.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej
deklaracji przez właściciela nieruchomości. Wyjątkiem od reguły
będą jednakże właściciele nieruchomości, dla których gmina wydała decyzję określającą wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby
winny przedłożyć do Urzędu Miasta deklarację, w której określą wysokość należnej opłaty z uwzględnieniem nowej stawki opłaty. Do
pozostałych właścicieli gmina
wyśle stosowne zawiadomienia
o zmianie stawek. W zawiadomieniu zostanie określona wysokość
miesięcznej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi,
wyliczonej jako iloczyn nowej
stawki opłaty i danych wynikających z ostatnio złożonej deklaracji
właściciela nieruchomości.
Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.:
a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
b) za II kwartał do 15 lipca danego
roku,
c) za III kwartał do 15 października danego roku,
d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.
Tak więc opłatę za I kwartał
2018 roku (za styczeń, luty i marzec) należy uiścić wg starych stawek do 15 kwietnia 2018 roku, zaś
opłatę za kolejne miesiące w roku
bieżącym (od kwietnia do grudnia), wg nowych stawek w terminach wyżej wskazanych.
Należy również pamiętać, że
w sytuacji, gdy na nieruchomości
zmienia się dana mająca wpływ na
wysokość opłaty śmieciowej (np.
liczba osób w przypadku nieruchomości zamieszkałej lub ilość
pojemników na odpady komunal-

ne w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni
od daty zaistnienia zmiany złożyć
nową deklarację uwzględniającą
zaistniałe zmiany.
O wysokości stawki opłaty,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
decydują
koszty
odbierania,
transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, koszty tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty
edukacji ekologicznej w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz koszty
usuwania odpadów komunalnych
z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania,
a w przypadku nieruchomości zamieszkałych dodatkowo jeszcze
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2018 r.
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Jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane
i odbierane selektywnie

Jeśli odpady komunalne na nieruchomości nie są zbierane
i odbierane selektywnie

- dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty wynosi
12,00 zł od osoby / miesiąc,

- dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty wynosi
20,00 zł od osoby / miesiąc,

- dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają
odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

- dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają
odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 110/120 l - w wysokości

18,00 zł

a) o pojemności 110/120 l - w wysokości

30,00 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości

28,00 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości

47,00 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości

103,00 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości

174,00 zł

d) o pojemności KP5 - w wysokości

444,00 zł

d) o pojemności KP5 - w wysokości

755,00 zł

e) o pojemności KP7 - w wysokości

582,00 zł

e) o pojemności KP7 - w wysokości

988,00 zł

f) o pojemności KP10 - w wysokości

788,00 zł

f) o pojemności KP10 - w wysokości

1339,00 zł
Jastrząb I kwiecień 2018

GOSPODARKA ODPADAMI

CO WYRZUCAMY DO POJEMNIKA „BIO”?
Od 1 marca 2018 roku nowym
obowiązkiem właściciela nieruchomości i użytkowników nieruchomości jest wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych
dodatkowej frakcji – odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Ministerstwo Środowiska
wskazuje, że w ramach tej frakcji
takie odpady jak resztki warzyw
i owoców, w tym obierki, należy
zbierać w pojemniku koloru brązowego z napisem „BIO”.

spodarowania odpadów komunal- selektywnego zbierania odpadów
nych ulegających biodegradacji.
komunalnych (PSZOK, GPZON).
Tylko niewielkie ilości skoszonej
Czy pojemnik na BIO można wy- trawy bądź trawy pochodzącej
z pielenia (koniecznie bez ziemi)
łożyć workiem?
NIE. Pojemniki na BIO posiadają lub pozostałości roślin zielonych,
system wentylacji co sprzyja po- np. kwiatów doniczkowych czy
mniejszeniu masy odpadów i ni- kwiatów ciętych, mogą trafić do
weluje nieprzyjemne zapachy oraz pojemnika brązowego. Należy
ruszt odciekowy, który odseparo- przede wszystkim pamiętać, że
tego typu pojemniki przeznaczone
wuje płyny.
są do zbierania odpadów kuchennych.

Czy odpady kuchenne można
wrzucać do pojemnika brązowego w workach foliowych?
NIE, ponieważ mamy wówczas do
czynienia z odpadem zanieczyszczonym.

Czy osoby, które w terminie późniejszym złożą pierwszą deklarację, też dostaną pojemnik?
TAK. Nieruchomość zamieszkała,
która zostanie objęta systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w późniejszym terminie,
zostanie wyposażona w pojemniki
na odpady komunalne jeśli będzie
taka potrzeba a w przypadku domku jednorodzinnego dodatkowo
w worki z tworzywa sztucznego.

Czy trzeba mieć pojemnik na
BIO, jeśli na nieruchomości
mam kompostownik?
NIE trzeba. Kompostowanie na
własnej nieruchomości jest najbardziej pożądaną formą zago-

Czy trawę można wrzucać do pojemnika na BIO?
W pierwszej kolejności odpady
zielone kompostujemy w przydomowych kompostownikach. Innym sposobem pozbycia się trawy
jest dostarczenie jej do punktu

DREWNO NA SPRZEDAŻ

PSZOK

Przygotowując tereny do inwestycji często przeprowadzana jest wycinka drzew. Podobnie jest w sytuacji, kiedy zagrażają one bezpieczeństwu przechodniów. Co dzieje się z takim drewnem? Otóż można
je zakupić w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym.
Tam właśnie, przy ulicy Dworcowej składowane jest
pozyskane w ten sposób drewno. Jest to drzewo opałowe, takich gatunków jak: wierzba, topola, osika
i inne. Można zakupić je w korzystnych cenach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym, przy ulicy Dworcowej
17d, tel. 32 475 14 95 wew. 37.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Norwida 34, godziny otwarcia (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
- w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada)
poniedziałek, czwartek od 7.00 do 17.00
wtorek, środa, piątek od 7.00 do 15.00
sobota od 8.00 do 12.00
- w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)
poniedziałek od 10.00 do 17.00
wtorek, środa, piątek od 7.00 do 13.00
czwartek od 7.00 do 15.00

www.jastrzebie.pl
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KULTURA

ZABRZMI JAZZTRZĘBIE
Tekst: JAZZtrzębie Festiwal

Od 26 do 30 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie
się szereg koncertów oraz spotkań propagujących
muzykę jazzową jako symbolu integracji artystycznej, wolności i kreatywności. Jazztrzębie Festiwal
zabrzmi po raz czwarty. Gwiazdami festiwalu będą:
wybitna chińska instrumentalistka grająca na guzheng i wokalistka Xu Fengxia oraz czołowy polski
trębacz Piotr Wojtasik ze swoim kwintetem. Oprócz
koncertów odbędzie się wystawa plakatu jazzowego
dr Tomasza Kipki, warsztaty dla dzieci muzyki orientalnej oraz jam session z udziałem wielu muzyków.
Zostanie uruchomiony specjalny jazzowy autobus,
który zawiezie publiczność z Jastrzębia-Zdroju na
koncert do Centrum Kultury w Pawłowicach. Warto dodać, że wydarzenia te odbywają pod auspicjami
Unesco. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze
środków budżetowych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz

mecenasów kultury. Organizatorem przedsięwzięcia jest Śląski Jazz Club, a dyrektorem artystycznym
Przemysław Strączek.
26 kwietnia - Plakat Jazzowy, otwarcie wystawy Tomasza Kipki, Galeria Acartus, godz. 18.00 - wstęp
wolny
26 kwietnia - Jam Session, restauracja Stary Zdrój,
godz. 19.30 - wstęp 25 zł
27 kwietnia - warsztaty muzyczne dla dzieci „Muzyka świata – Orient” - prowadzenie Xu Fengxia, MBP,
Mediateka godz. 11.00
27 kwietnia - Xu Fengxia & Przemek Strączek Quartet, Centrum Kultury Pawłowice, godz. 19.00, wstęp
20 zł. W tym dniu o godz. 18.00 podstawiony zostanie specjalny jazzowy autobus na trasie Jastrzębie Pawłowice - Jastrzębie (Przystanki: Zdrój, supersam,
Urząd Miasta Pawłowice Centrum Kultury)
29 kwietnia - Sowa/Wojaczek/Kałuża Trio, plac przed
Galerią Jastrzębie, godz. 15.00 - wstęp wolny
29 kwietnia - Jakub Moroń Swing Brothers, Dom
Zdrojowy, godz. 18.00 - wstęp 20 zł
30 kwietnia - Monika Malczak Quintet, kino Centrum, godz. 19.00
30 kwietnia - Piotr Wojtasik Quintet, kino Centrum,
godz. 20.30 wstęp na koncerty w tym dniu 30 zł
Bilety dostępne w kasie kina Centrum, Domu
Zdrojowym, Centrum Kultury Pawłowice oraz on
line na portalu Bilety24.

WYTAŃCZYŁY MISTRZOSTWO
Tekst:Katarzyna Wołczańska, fotografia: SRiT "Szok"

Karolina Palkij i Kaja Łysio ze Studia Ruchu i Tańca „Szok” zdobyły
pierwsze miejsce i uzyskały tytuł
Mistrzyń Polski w kategorii duet
baletowy do 7 lat na Krajowych
Mistrzostwach International Dan14

ce Organization w Wałbrzychu.
Dziewczynki będą reprezentowały
Polskę podczas Mistrzostw Europy i Świata. Tancerki znakomicie
przygotowała instruktor Karolina
Słomka.

KONCERT
KAMERALNY
W DOMU
ZDROJOWYM
W niedzielne popołudnie, 22
kwietnia, zapraszamy na koncert
muzyki klasycznej przy filiżance kawy i herbaty. Tym razem na
scenie Domu Zdrojowego wystąpi zespół muzyczny „Arton”’
w składzie: Jerzy Kleczka (akordeon), Andrzej Kocyba (kontrabas),
Marcin Ochojski (trąbka). Bilety
w cenie 15 zł do nabycia w kasie
kina Centrum, online na stronie
www.mok.jastrzebie.pl oraz przed
koncertem w Domu Zdrojowym.
Koncert rozpocznie się o godz.
17.00.
Jastrząb I kwiecień 2018

SPORT

SREBRO NA ZIMOWYM NARODOWYM
Tekst: oprac. Katarzyna Wołczańska, fotografia: JKH GKS Jastrzębie

Bardzo dobre wiadomości napłynęły z Warszawy, gdzie odbywał
się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie IV
Czerkawski Cup na Zimowym
Narodowym 2018. W turnieju rywalizowali zawodnicy z rocznika
2008 i młodsi. W finale tej imprezy młodzi hokeiści JKH GKS

Jastrzębie ulegli po zaciętym boju
ŁKH Łódź 0:2, co oznaczało zajęcie drugiego miejsca w Polsce.
Zawodnik JKH Jakub Czyż uznany został za najlepszego zawodnika turnieju. Nagrodę indywidualną otrzymał również Łukasz
Sikora – uznany za najlepszego
zawodnika JKH.

NIEPOKONANI
Tekst: Barbara Więckowska,
fotografia: KS Nautilus

Zawodnicy Klubu Pływackiego
Nautilius regularnie odnoszą sukcesy na prestiżowych zawodach
w kraju i Europie. Podczas Open
Baltic Championship w Olsztynie
zdeklasowali rywali zdobywając 35
medali i Puchar Bałtyku. Nasi pływacy wywalczyli 16 złotych krążków, 12 srebrnych, 7 brązowych
i tym samym wygrali klasyfikację medalową. Równie doskonale
zawodnicy Nautiliusa zaprezentowali się w Olecku. Podczas Klubowego Pucharu Polski zdobyli
aż 47 medali, z czego 20 złotych,
16 srebrnych oraz 11 brązowych.

PRZEDSZKOLAKI OPANOWAŁY HALĘ
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

21 – tyle razy przedszkolaki z jastrzębskich placówek startowały w Rambicie „Ole, Ole, przedszkole”. To wpisana już na stałe w kalendarium miejskich wydarzeń impreza, która propaguje wśród maluchów zamiłowanie do sportu i świetnej zabawy.
20 oraz 26. Podczas ostatniej tury
sportowych zmagań maluchy brały udział w wyścigu w workach,
slalomie czy… „Kuchennych rewolucjach”. Szanse na wykazanie się miały również opiekunki
grup – panie zmierzyły się z hokejowym zadaniem, tyle że nie
na tafli lodowiska, a na parkiecie hali widowiskowo-sportowej,
gdzie odbywał się finał imprezy. Żadnej z drużyn nie można
odmówić woli walki i entuzjazmu,
dlatego też wszystkie dzieci
otrzymały wspaniałe nagrody
22 marca miał miejsce XXI Fi- le”, do którego zakwalifikowały i medale. W końcowej klasyfikacji
nał Rambitu dla Przedszko- się ekipy małych sportowców pierwsze miejsce przypadło dzielaków „Ole, Ole, Przedszko- z Publiczych Przedszkoli nr 3, 5, ciom z przedszkola nr 26.
www.jastrzebie.pl
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