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albo czego brakuje. Razem zadbajmy więc o to, by z roku na rok
podnosić jakość życia w Jastrzębiu-Zdroju.
Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami o realizowanych w mieście inwestycjach
i remontach. Cześć z nich już za
nami, niektóre trwają, a kolejne wkrótce się rozpoczną. Warto
również przeczytać o tym, jakie
Drodzy mieszkańcy,
działania podejmujemy wspólnie
kolejny raz wspólnie zdecyduje- z Karwiną - naszym miastem partmy o przeznaczeniu 1,5 mln zł. Do nerskim dla poprawy bezpieczeń15 kwietnia można składać propo- stwa.
zycje zadań, które będą sfinansowane z budżetu obywatelskiego
w 2019 roku. Budżet obywatelski Na zakończenie chciałabym Pańto rozwiązanie, które daje nam stwa zaprosić na Jarmark Wielkamożliwość do rzeczywistego i bez- nocny. Mam nadzieję, że dzięki
pośredniego współdecydowania niemu poczujemy klimat zbliżająo tym, na co zostanie wydana cych się świąt.
część pieniędzy gminy. A jastrzębianie już nieraz udowodnili, że
mają ciekawe pomysły i potrafią
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
je wypromować. Serdecznie zapraszam do zgłaszania swoich
propozycji zadań, bo to Państwo
najlepiej znacie miasto i jego potrzeby, wiecie co można poprawić
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę wielu radosnych chwil przepełnionych miłością i wzajemną
życzliwością. Niech tajemnica
Zmartwychwstania Pańskiego
umocni wiarę, rozproszy niepokoje,
przywróci nadzieję.
Zdrowych, pogodnych i prawdziwie rodzinnych Świąt
Wielkiej Nocy
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój
ANNA HETMAN
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Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkanocne,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku
życzy
Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
ŁUKASZ KASZA
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AKTUALNOŚCI

Huczne urodziny miasta
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Łukasz Parylak / materiały prasowe

niejszych brzmień. Na jubileuszowych Dniach Jastrzębia-Zdroju wystąpią też inne gwiazdy sceny muzycznej, jednak niech na
razie będą one niespodzianką.
Zanim zaprosimy na huczną zabawę na Stadion Miejski, czekają nas
jeszcze inne wydarzenia kulturalne
i sportowe.
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. Marszałek województwa
kopalnie pomysłów - pokłady możliwości śląskiego Wojciech Saługa, prezydent
Słupska Robert Biedroń, czy dziennikarz Kamil Durczok – to tylko niektóre z osób, które zostawiły
w niej swój ślad.

1963 - 2018

Przez cały rok świętujemy 55. rocznicę nadania praw miejskich
dla Jastrzębia-Zdroju. Zapraszamy do udziału we wszystkich
wydarzeniach i życzymy wielu wspaniałych wrażeń. Wyjątkowo kolorowo i energetycznie zapowiada się czerwiec. Zaproponowany na Dni Miasta program
powinien być gwarantem dobrej
zabawy, a każdy mieszkaniec znaleźć w nim coś interesującego dla
siebie. Te zresztą co roku gwarantują świetną zabawę, a na tegorocznych zagości plejada gwiazd.
My już dziś ujawniamy jedną
z nich. 9 czerwca usłyszeć będzie
można znanego między innymi
z zespołu Genesis Raya Wilsona. Wokalista o charakterystycznej barwie głosu z pewnością przypadnie do gustu fanom moc-

Jastrzębie-Zdrój

Świętujemy stulecie Niepodległości Polski
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego wystąpi w naszym
mieście dla uczczenia 73. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia-Zdroju oraz jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wyjątkowe widowisko
poetycko-muzyczne o polskiej historii
i patriotyzmie „Trąbo nasza, wrogom
grzmij!” zaprezentowane zostanie publiczności 26 marca w hali widowiskowo-sportowej. W spektaklu usłyszymy
dzieła instrumentalne, wokalno-instrumentalne i poetyckie, kompozycje choreograficzne, w tym taniec narodowy,
oryginalne nagrania i cytaty wielkich
Polaków. To wszystko w pięknej scenerii
krajobrazów i impresji artystycznych prezentowanych na horyzoncie sceny. Wstęp
jest bezpłatny.
www.jastrzebie.pl

26 marca, godz. 18.00, Hala Widowiskowo-Sportowa

3

BUDŻET OBYWATELSKI
DYŻURY
RADNYCH

Urząd Miasta, pokój nr 303A,
INWESTYCJE
godz. 15.30
– 17.00
8 marca – Tadeusz Sławik, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia

OBRADOWAŁY KOMISJE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

15 marca – Ryszard Rakoczy, radny
Rady Miasta
29 marca - Piotr Szereda, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 kwietnia – Anna Toborowicz,
przewodnicząca Komisji Edukacji
i Polityki Społecznej
12 kwietnia – Stefan Woźniak, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

DYŻURY PREZYDIUM
Urząd Miasta, pokój nr 127A,
godz. 15.30 – 17.00

8 marca – Ryszard Piechoczek,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
15 marca – Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta
29 marca – Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
5 kwietnia – Andrzej Matusiak,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
12 kwietnia – Ryszard Piechoczek,
wiceprzewodniczący Rady Miasta

Problemem bezrobocia w mieście, stanem zatrudnienia, środkami i programami przeznaczonymi na aktywizację
zawodową w 2018 r. zajęła się Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia podczas lutowych obrad. Posiedzenie wyjazdowe do Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej odbyła
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego, natomiast
radni z Komisji Edukacji i Polityki Społecznej zapoznali się z działalnością ze-

społu interdyscyplinarnego w naszym
mieście. Spotkanie ze stowarzyszeniami
sportowymi odbyła Komisja Kultury
i Sportu. Komisja ds. Skarg, Wniosków
i Petycji debatowała nad sprawami bieżącymi, podobnie jak członkowie Komisji
Rewizyjnej. Temat polityki mieszkaniowej podjęła Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, z kolei Komisja
Skarbu analizowała aspekt finansowy gospodarki odpadami.

HARMONOGRAM PRACY RADY MIASTA
Komisja Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia - 13 marca, godz.
14.30, sala 130A, tematy: 1. Projekty
strategiczne dotyczące rozwoju miasta. 2. Sprawy bieżące.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
- 13 marca, godz. 12.00, sala 130A,
tematy: Zarządzanie kryzysowe w
mieście. 2. Sprawy bieżące.
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Komisja Edukacji i Polityki Społecznej - 14 marca, godz. 14.30, sala
130A, tematy: Doradztwo zawodowe
w Jastrzębiu-Zdroju w obecnym systemie kształcenia. 2. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury i Sportu - 15 marca, godz. 15.00, sala 130A, temat:
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Komisja ds. Skarg, Wniosków i
Petycji - 15 marca, godz. 14.30, sala
110A, temat: Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej - 19 marca, godz.
12.00, sala 130A, tematy: Inwestycje
drogowe w mieście. 2. Sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna - 20 marca,
godz. 11.00, sala 130A, tematy:
Sprawy bieżące.

Komisja Skarbu - 20 marca, godz.
14.30, sala 130A, tematy: 1. Przegląd
aktualnych inwestycji i remontów. 2.
Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej - 21 marca, godz. 14.30, sala
130A, tematy: 1. Sprawy mieszkaniowe. 2. Sprawy bieżące.
Sesja Rady Miasta - 22 marca, godz. 13.00,
sala 129A,
temat: Projekty strategiczne.
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LUTOWA SESJA RADY MIASTA
Tekst: Barbara Więckowska, fotografia: Łukasz Parylak

Bieżącym sprawom poświęcona była III
sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Obrady miały miejsce 22 lutego. W sumie podczas posiedzenia radni
pochylili się nad ośmioma projektami
uchwał. Przyjęty został Program rozwoju kultury do roku 2025 z perspektywą do 2035, zdecydowano o udzieleniu
pomocy rzeczowej województwu śląskiemu, a także przegłosowano uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy
ulicy 1 Maja. Ponadto radni przegłosowali m.in. uchwały budżetowe oraz oświatowe. Tradycyjnie podczas sesji radni złożyli również interpelacje. W sumie skierowano 31 zapytań do prezydenta miasta.

ŁĄCZNOŚĆ PONAD GRANICAMI
Tekst: Łukasz Parylak,
fotografia: Łukasz Parylak

Jastrzębską Straż Miejską odwiedzili
przedstawiciele odpowiednika tej służby
z Karwiny. Wizyta, która stanowiła cenną
okazję do wymiany doświadczeń, odbyła
się w ramach projektu transgranicznego
„Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału
SM z Jastrzębia-Zdroju z MP Karvina”.
Zakłada on modernizację posiadanego
przez strażników sprzętu łączności radiowej, aby umożliwić ponadgraniczne
porozumiewanie się z czeskimi służbami
mundurowymi.
- System łączności stosowany obecnie
przez naszą jednostkę opiera się na dystrybucji sygnału radiowego poprzez kanały analogowe. Taki sposób łączności
ogranicza zasięg jej oddziaływania wyłącznie do terenu miasta. Działania zaplanowane w projekcie przewidują zmia-

nę pasma dystrybucji na cyfrowe, które
pozwoli zwiększyć zasięg i umożliwić koordynowanie działań na znacznie większa skalę – wyjaśnia Grzegorz Osóbka,
komendant Straży Miejskiej, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Dodatkowo przeprowadzone zostaną
działania profilaktyczne, które mają zapobiegać eksperymentowaniu przez młodzież z narkotykami. Jastrzębscy ucznio-

wie szkół ponadgimnazjalnych wezmą
udział w programie z zakresu profilaktyki
uzależnień realizowanym w partnerskim
mieście – Karwinie, gdzie obecnie stacjonuje specjalnie przygotowany, profilaktyczny pociąg Revolution Train.
Koszt projektu wynosi 39 201,20 euro,
a dodatkowo działania Jastrzębia-Zdroju
wsparte zostały kwotą 1176,46 euro z budżetu państwa.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu INTERREG V-A Republika Czeska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
www.jastrzebie.pl
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Zdecyduj na co wydać 1,5 mln zł
Tekst: Katarzyna Wołczańska; grafiki: Designed by Freepik

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego
na 2019 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.
Propozycję zadania może zgłosić
każdy mieszkaniec osiedla lub
sołectwa, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją
wpisać, można znaleźć na stronie

listownie

internetowej www.jastrzebie.pl,
a wersja papierowa dostępna jest
na sali obsługi interesanta Urzędu
Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do
15 kwietnia. Propozycja zadania

osobiście

musi być poparta pisemnie przez
co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym
roku kalendarzowym kończą co
najmniej 16 lat. Propozycję tę
można złożyć:

elektronicznie

na adres: Urząd Miasta Jastrzębie- w kancelarii ogólnej Urzędu Mia- na adres: budzetobywatelski@
-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, sta, pokój 020A oraz w siedzibach um.jastrzebie.pl, w formie zeska44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopi- zarządów osiedli i sołtysów,
nowanego formularza.
skiem „Budżet Obywatelski”,
Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie
podana do publicznej wiadomości
na stronie internetowej, na tablicy
ogłoszeń urzędu oraz przekazana
zarządom osiedli i sołtysom do 22

maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji
jednostki, na zebraniu otwartym
z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna

wartość szacunkowa wszystkich
zgłoszonych z danej jednostki
pomocniczej propozycji zadań
nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie
przeprowadza się.

Pieniądze zostały podzielone na otrzymała każda z nich w takiej 30% proporcjonalnie do liczby jej
21 jednostek pomocniczych w ten samej wysokości, 30% propor- mieszkańców.
sposób, że 40% kwoty bazowej cjonalnie do jej obszaru i kolejne
osiedle Barbary
osiedle Bogoczowiec
osiedle Arki Bożka
osiedle Chrobrego
osiedle Gwarków
osiedle Morcinka
osiedle Pionierów
osiedle Przyjaźń
osiedle Górne i Dolne
osiedle Staszica
osiedle Tuwima
6

77 867 zł
37 766 zł
60 778 zł
55 491 zł
68 120 zł
51 012 zł
84 404 zł
66 022 zł
99 387 zł
60 300 zł
33 494 zł

osiedle Zdrój
osiedle Złote Łany
osiedle Zofiówka
osiedle 1000 lecia
sołectwo Borynia
sołectwo Bzie
sołectwo Moszczenica
sołectwo Ruptawa i Cisówka
sołectwo Skrzeczkowice
sołectwo Szeroka
ŁĄCZNIE

90 045 zł
34 399 zł
49 491 zł
43 284 zł
82 612 zł
141 087 zł
88 188 zł
130 426 zł
49 577 zł
96 250 zł
1 500 000 zł
Jastrząb I marzec 2018
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Harmonogram składania wniosków w siedzibach osiedli i sołectw
sołectwo Bzie, Dom Strażaka ul. Rostków
7 – 12.03, godz. 11.00 – 12.00, 26.03, godz.
16.00 – 17.00, 9.04, godz. 16.00 – 17.00
sołectwo Skrzeczkowice, sołectwo Borynia, Dom Sołecki ul. Gajowa 11a – 14.03,
21.03, 4.04, godz. 17.00 – 18.00
sołectwo Ruptawa-Cisówka, Dom Sołecki ul. Cieszyńska 101 – 9.03, godz. 17.00
– 18.00, 20.03, godz. 9.00 – 11.00, 10.04,
godz. 9.00 – 10.00, 13.04, godz. 17.00 –
18.00

zarząd os. Staszica, ul. Opolska 4 – 14.03,
28.03, 11.04, godz. 16.00 – 18.00
zarząd os. Arki Bożka, ul. Miodowa 211 –
20.03, 03.04, godz. 17.00 – 18.00
zarząd os. 1000-lecia, os. 1000-lecia 15 –
9.03, godz. 9.00 – 11.00, 13.03, godz. 16.00
– 18.00, 6.04, godz. 16.00 – 17.30
zarząd os. Morcinka, ul. Katowicka 33 –
19.03, godz. 17.00 – 18.00, 9.04, godz. 17.00
– 17.30

sołectwo Moszczenica, ul. Komuny Paryskiej 14 – 13.03, godz. 10.00 – 12.00, 14.03,
godz. 10.00 – 12.00, 28.03, godz. 16.00 –
17.00, 10.04, godz. 10.00 – 12.00

zarząd os. Jastrzębie Górne i Dolne,
Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.03, godz. 17.00
– 18.00, 5.04, godz. 11.00 – 12.00, 10.04,
godz. 17.00 – 18.00

sołectwo Szeroka, biuro OSP ul. Gagarina 130 – 19.03, godz. 15.00 – 16.00, 26.03,
godz. 10.00 – 11.00, 3.04, godz. 15.00 –
16.00, 9.04, godz. 10.00 – 11.00

zarząd os. Gwarków, ul. Wielkopolska 13
– 11.04, godz. 10.00 – 11.00

zarząd os. Barbary, ul. Turystyczna 4 –
15.03, 22.03, 05.04, godz. 18.00 – 19.00

zarząd os. Złote Łany, ul. Wiejska 17c –
14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, godz. 16.00
– 17.00

zarząd os. Przyjaźń, ul. Dunikowskiego
5 – 12.03, 19.03, 26.03, 9.04, godz. 18.00
– 19.00
zarząd os. Pionierów, ul. Mazurska 2 –
13.03, 27.03, 10.04, godz. 18.00 – 19.00
zarząd os. Zdrój, ul. 1 Maja 19 – 14.03,
21.03, 28.03, 7.04, godz. 16.00 – 17.00
zarząd os. Tuwima, ul. Cieszyńska 14 –
27.03, 1.04, godz. 17.30 – 18.30
zarząd os. Bogoczowiec, ul. Bogoczowiec
4T – 12.03, godz. 10.00 – 11.00, 4.04, godz.
17.00 – 18.00
zarząd os. Chrobrego, ul. Marusarzówny 7
X piętro administracja – 14.03, godz. 8.00 –
9.00, 5.04, godz. 15.00 – 16.00
zarząd os. Zofiówka, ul. Ruchu Oporu 2a
– 13.03, 27.03, 10.04, godz. 18.00 – 19.00

Kolej pasażerska wraca do Jastrzębia
Tekst: Barbara Więckowska; fotografia: Łukasz Parylak

Odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami coraz bliżej – to wniosek
płynący ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta. Wzięli
w nim udział członkowie specjalnie powołanego przez prezydenta
miasta zespołu do spraw realizacji
tego zadania oraz przewodniczący
klubów Rady Miasta. – Mówimy
tutaj przede wszystkim o połączeniu naszego miasta, ale co istotne
chodzi nam też o region. Chcemy,
by był on dobrze skomunikowany – mówiła Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębia-Zdroju.
Władze miasta systematycznie
lobbują na rzecz odtworzenia linii kolejowej. – Rozmowy prowadzone są z przedstawicielami
www.jastrzebie.pl

samorządów zainteresowanych
odtworzeniem lub remontem kolei na ich terenie. Chcemy wspólnie działać na rzecz przywrócenia
kolei – mówił wiceprezydent Roman Foksowicz. Jak podkreślała
prezydent miasta najbliższy czas

będzie dla Jastrzębia-Zdroju decydujący. Trzeba zintensyfikować
rozmowy i zaplanować kampanię
dotyczącą odtworzenia linii kolejowej skierowaną do rządu, bo to
na jego środki głównie samorząd
liczy.
7

EKOLOGIA / BEZPIECZEŃSTWO

Pustostan wreszcie zagospodarowany
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Budynek przy ul. Szkolnej 5 przez wiele lat niszczał.
Rozpoczęta w 2017 roku kompleksowa modernizacja zakończyła się i obecnie trwają odbiory robót. Od
września będą się tu uczyć dzieci niepełnosprawne
ze Szkoły Podstawowej nr 23 (ZS nr 10), mieszczącej
się obecnie w budynku Domu Nauki i Rehabilitacji.
W zmodernizowanym obiekcie na parterze zlokalizowano pokój nauczycielski, biura dyrekcji, bibliotekę i świetlicę z jadalnią. Znajdują się tu też pomiesz-

czenia do prowadzenia zajęć tzw. wczesnego wspomagania oraz sale integracji sensorycznej. W kolejnej
części, poza salą gimnastyczną, są trzy zespoły sal zajęciowych dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz sale do zajęć terapii edukacyjnej.
Piętra pierwsze i drugie przeznaczono na klasy lekcyjne. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych została zapewniona poprzez wyposażenie wejść
w pochylnie oraz dwie platformy dźwigowe.

Przyjazne schronisko
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Patrycja Matacz

W Schronisku dla bezdomnych zwierząt koty będą
miały swoją przestrzeń. Obecnie prowadzone są
prace związane z adaptacją pomieszczeń, które służyć będą zarówno do izolowania kotów chorych lub
podejrzanych o chorobę (izolatka), jak i obserwacji
tych, które będą musiały zostać poddane kwarantannie (pomieszczenie kwarantanny).
- Powstanie także dodatkowe pomieszczenie stanowiące kojec wewnętrzny, gdzie będą przebywać koty zdrowe. Oprócz tego przewidziano miejsce do przechowywania karmy, a ponadto pojawią się kojce zewnętrzne,
również z podziałem na te dla kotów objętych kwarantanną, jak i zdrowych. Wszystkie nowopowstałe pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania kotów
będą ogrzewane – wylicza Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
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To jednak nie wszystkie zmiany, jakie szykują się
przy ulicy Norwida 50. Trwają bowiem prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części
obiektu budowlanego na schronisku dla bezdomnych
zwierząt na pomieszczenia socjalne. Z tych korzystać
będą osoby pracujące w schronisku na zasadzie prac
społecznie-użytecznych czy więźniów.

Jastrząb I marzec 2018

INWESTYCJE

Krzesełka w klubowych
barwach

Na trybunach krytych na Stadionie Miejskim
zostały zamontowane nowe krzesełka. Jest ich
aż 594 i są w barwach naszej piłkarskiej drużyny.
Prowadzony jest też remont pomieszczeń, które
docelowo będą przeznaczone dla dziennikarzy.
W poprzednich miesiącach wyremontowane
zostały szatnie – zarówno ta przeznaczona dla
drużyny gospodarzy, czyli zawodników GKS-u
1962 Jastrzębie, jak i sędziów oraz uczestników zajęć
prowadzonych przez MOSiR. Są one wyposażone
w kabiny prysznicowe, sanitariaty czy szafki na
ubrania.

Więcej miejsc parkingowych

W naszym mieście przybywa miejsc parkingowych.
Parking o nawierzchni z kostki brukowej wraz
z oświetleniem ulicznym powstał przy ul. ks.
Płonki. Podpisana została również umowa na
budowę parkingu przy ulicy Wodeckiego, gdzie
w pierwszym etapie prac wykonanych zostanie
57 miejsc postojowych. Zadanie obejmuje także
budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Na
nowy parking miasto przeznaczy 596 656,54 zł.

Trwają remonty chodników

Remonty dróg w mieście

Przy ulicy Norwida remontowany jest chodnik
z kostki brukowej, prowadzący od wjazdu na
cmentarz do budynku Zakładu Karnego. Prace
remontowe trwają również przy ulicy Mazowieckiej,
gdzie oprócz chodnika powstanie ścieżka rowerowa.
Nową nawierzchnię, podbudowę, obrzeża
i krawężniki zyskają także odcinki chodników
przy ul.: Wodeckiego, Fredry, Ruchu Oporu oraz
Rybnickiej.

Wkrótce ruszą remonty dróg. Na ul. Dębowej
wykonana zostanie podbudowa z tłucznia
kamiennego i nawierzchnia z kostki brukowej. Na
ulicy Harcerskiej – w pobliżu skrzyżowania z ul.
Arki Bożka - oprócz remontu nawierzchni, zostaną
wymienione na nowe pętle indukcyjne sygnalizacji
świetlnej. Remont przejdzie też ulica Sienkiewicza.
Obecnie trwa procedura przetargowa.

www.jastrzebie.pl
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DLA SENIORÓW

Weź udział w Forum seniora

Prezydent miasta Anna Hetman
zaprasza na Forum Seniora. Gośćmi tego wyjątkowego wydarzenia,
ODWIEDŹ KLUB SENIORA
Przy ul. Mazowieckiej 10 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 – wieczory poezji
- 26 marca, godz. 13.00 – joga terapeutyczna
WYCIECZKI Z EMERYTAMI
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza do udziału w wycieczkach.
Odbędą się one w następujących terminach:
- 17 marca – zwiedzanie Pszczyny,
kościoła w Wilamowicach, Muzeum
Browaru Żywiec z degustacją. Cena
około 80 zł z obiadem.
- 24 marca – Centrum Jana Pawła II –
Łagiewniki, malowanie jaj w fabryce
bombek, jarmark świąteczny w Krakowie. Cena 120 zł z obiadem.
- 30 marca – 13 kwietnia – Wielkanoc
w Jarosławcu z 40 zabiegami, 2 ogniskami, biesiadą, dojazdem, ubezpieczeniem, opłatą klimatyzacyjną. Cena
1900 zł, zaliczka 200 zł.
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które po raz pierwszy organizowane jest w Jastrzębiu-Zdroju, będą
marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz ceniona
aktorka i prezes fundacji „Mimo
Wszystko” Anna Dymna. Forum
będzie okazją do zaprezentowania
działań podejmowanych na rzecz
seniorów, a także rozmowy o tym
jak realizować swoje pasje, podejmować nowe wyzwania i być aktywnym.
Miejsce: Dom Zdrojowy
Data: 22 marca, godz. 11.00

- 21 kwietnia – Kraków (Łagiewniki), Wieliczka, rejs po Wiśle, przejazd
meleksem, obiad. Cena 160 zł.
- 19 maja - Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej, Sanktuarium św. Ojca
Pio koło Częstochowy. Cena 150 zł
z obiadem.
- 31 maja – Boże Ciało w Żywcu Zabłociu, tradycyjny korowód w regionalnych strojach, zwiedzanie Rychwałdu. Cena 90 zł z obiadem.
- 7 czerwca – zwiedzanie Krakowa.
Cena 110 zł z obiadem.
- 9 czerwca - Góra św. Anny i pałac
w Mosznej. Cena 140 zł z obiadem.
- 15 – 17 czerwca, 6 – 8 października
– Licheń – po drodze Leśniów, Gidle,
Góra św. Anny, Charłupia Mała, Złoczew. Cena 160 zł.
- 20 – 28 czerwca – Mazury. Cena 900
zł.
- 30 czerwca, 28 lipca, 11 sierpnia –
Wrocław - zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd meleksem. Cena 110 zł.
- 6 – 20 lipca, 17 – 31 sierpnia, 14 –
28 września - wczasy w Jarosławcu:
40 zabiegów, dwa ogniska, biesiada,
przejazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna. Cena 2100 zł.
- 5 sierpnia – Tydzień kultury Beskidzkiej.
Informacji udziela Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32 471 2071,
535 997 170 (kontakt po godz. 18.00).

WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów
zaprasza do udziału w następujących
przedsięwzięciach:
- 28 marca - 9 kwietnia - Wielkanoc
w Mrzeżynie. Cena 1495 zł.
- 30 marca - Wielkanoc w Poroninie.
- 25 kwietnia - wycieczka do Ojcowa
(Pieskowa Skała)
- 28 kwietnia - zabawa w Hawanie
- 26 maja - Dzień Matki, zabawa
w Hawanie
- 29 maja - wycieczka do kopalni Guido i zespołu pałacowo-parkowego
w Pławniowicach
- 3 - 15 czerwca - wczasy w Rowach.
Cena 1460 zł.
- 4 - 16 czerwca - wczasy w Pobierowie. Cena 1380 zł.
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej
Anny i pałacu w Mosznej.
- 25 sierpnia - 6 września - wczasy
w Łebie. Cena 1415 zł.
- 27 sierpnia - 8 września - wczasy
w Międzyzdrojach. Cena 1540 zł.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne
jest w poniedziałki i czwartki w godz.
od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
PRZYPOMINA
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:
- 29 marca – 3 kwietnia – Wielkanoc
w Kudowie Zdroju, Ośrodek Wypoczynkowy Rajski Dom.
- 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 4358 031.
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Miasto się zazieleni
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Stare, spróchniałe u podstawy,
wygniłe czy uschnięte drzewa w
Parku Zdrojowym zostaną usunięte. W zamian za to Jastrzębski
Zakład Komunalny dokona nasadzeń zastępczych. Nowe drzewa
na terenie Parku Zdrojowego mają
się pojawić do końca roku. Wśród
nich znajdą się takie gatunki jak:

dąb szypułkowy, buk pospolity,
lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, topola biała, choina kanadyjska, sosna czarna oraz sosna
limba. Dokonanie właśnie takich
nasadzeń zalecił Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.
W ramach szeroko rozumianej

dbałości o estetykę i stan terenów
zielonych oraz środowisko przyrodnicze, od wielu lat w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi się nasadzenia drzew i krzewów. W tym roku
na ten cel miasto wygospodarowało 165 tysięcy złotych.

kość powietrza, którym oddychamy.
W 20 punktach naszego miasta poziom zanieczyszczeń pozwala na bieżąco śledzić system monitoringu powietrza. Wyniki pomiarów dostępne
są na platformie internetowej https://
atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/
public/, gdzie stan jakości powietrza
jest zwizualizowany za pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smut-

nych „minek”. Klikając na „ikonkę”
uzyskujemy informację o zakresie
stężeń w danej godzinie oraz otrzymujemy komunikat o warunkach
atmosferycznych w danym miejscu.
Aplikacja zawiera również komunikaty pozwalające podjąć decyzję czy
warto wybrać się na spacer, czy może
lepiej pozostać w domu.

Ekologiczne

#mojejastrzebie.
Sprawdź czym
oddychamy

Tekst: Katarzyna Wołczańska,
fotografia: Piotr Kędzierski

palenisk przepro128 kontroli
wadził w lutym eko-Pa-

trol, czyli wyspecjalizowani strażnicy miejscy, którzy dbają o to, by
mieszkańcy nie szkodzili środowisku. Tylko w ośmiu przypadkach
konieczne było wystawienie mandatu za spalanie niedozwolonych paliw. A że sezon grzewczy w pełni, to
uzasadnione wydają się obawy o jawww.jastrzebie.pl
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OGŁOSZENIE

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: PIotr Kędzierski

Tradycyjne
mazurki,
babki
wielkanocne, wędliny i sery
regionalne, wyroby ze skór,
a także rękodzieło i bibeloty,
to tylko niektóre z produktów,
które zagoszczą na Jastrzębskim
Jarmarku Wielkanocnym.
Jarmark Wielkanocny potrwa
trzy dni, a dla odwiedzających
przygotowano wiele atrakcji.
W piątek świąteczne zakupy umili

Czas na
PISANKI
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Biesiada Śląska, a na niej występ
zespołu Claudia i Kasia Chwołka.
Sobota upłynie pod znakiem
Biesiady Śląskiej z zespołem
De Silver. Wręczone zostaną
również nagrody w konkursie na
Jajko Wielkanocne oraz nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu na
Palmę Wielkanocną. Natomiast
w niedzielę podczas kolejnego
dnia Biesiady Śląskiej będzie

można
posłuchać
zespołu
Kamraty.
W czasie trwania Jarmarku
nie zabraknie też ciekawych
warsztatów dla dzieci.

Już
pod
koniec
marca
przeżywać
będziemy
czas
Świąt Wielkanocnych. Z tej
okazji Klub Kaktus zaprasza
uczniów szkół podstawowych do
stworzenia pisanki wielkanocnej.
Najładniejsze
prace
zostaną
nagrodzone. Celem konkursu jest
podtrzymanie tradycji związanej
ze Świętami Wielkanocnymi
oraz rozbudzenie wyobraźni
plastycznej wśród uczniów szkół
podstawowych. Prace powinny

być wykonane z wydmuszek
lub jaj kurzych. Pisanki należy
zapakować w woreczek foliowy
i podpisać na odrębnej karteczce
w następujący sposób: imię
i nazwisko, telefon, numer szkoły,
klasa. Kartkę należy włożyć do
środka woreczka z pisanką. Prace
trzeba dostarczyć do 24 marca do
klubu Kaktus, mieszczącego się
przy ul. Katowickiej 24, tel. 32 47
12 353.

Godziny otwarcia:
piątek, 23 marca 10.00-19.00
sobota, 24 marca 10.00-19.00
niedziela, 25 marca 10.00-18.00
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KALENDARZ

Don Kichot - to więcej niż balet. To barwne widowisko
z udziałem baletu klasycznego, zachwycające bogactwem tańców i ręcznie szytych kostiumów oraz dowcipną narracją. Mistrzostwo taneczne solistów Royal
Lviv Ballet, zachwycająca choreografia oraz muzyka.

Jest to kontynuacja znanych i popularnych przedstawień „Andropauza - męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedz na Klimakterium” oraz
„Andropauza 2 - męska rzecz być z kobietą”. Arcyzabawna opowieść o tym, że prawdziwe życie
zaczyna się po sześćdziesiątce.

Paradzie Gwiazd Telewizji TVS będzie akompaniował Marco Big Band. Podczas koncertu wystąpią:
Kola i Jula, Metrum, Bernadeta Kowalska, Marcin
Wojaczek , Sonitus, Tomasz Calicki, Mona Lisa,
Brygida i Robert Łukowski, De Silvers, Duet Karo,
Wesoły Masorz, Happy Folk, Brygida i Robert Łukowski, De Silvers. Koncert poprowadzą Nina Nocoń i Mirosław Riedel. Całość uatrakcyjni występ
Zespołu Tanecznego Sukces.

Porozmawiaj o „Śladach”
Jakuba Małeckiego
Porozmawiajmy o książce Jakuba Małeckiego
„Ślady” – pod takim hasłem odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Czytelniczymi doświadczeniami i opiniami będzie można
wymienić się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
20 marca o godz. 18.00.
www.jastrzebie.pl

Od wiersza do poezji

Warsztaty poetyckie z Maciejem Szczawińskim
odbędą się 13 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie z publicystą kulturalnym,
pisarzem i krytykiem literackim rozpocznie się
o godz. 17.00. Będzie to spotkanie warsztatowe
połączone z oceną utworów oraz wyborem tekstów do audycji „Poczta poetycka Macieja Szczawińskiego”.
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SPORT

Medale dla Koki
Tekst: Patrycja Matacz,
fotografia: Klub Judo Koka

Podwójne zwycięstwo z "Szarotkami"
Tekst i fotografia: Łukasz Parylak

28 lutego i 1 marca hokeiści JKH
GKS Jastrzębie odnieśli cenne
zwycięstwa w ćwierćfinałowych
starciach z Podhalem Nowy Targ.
W dniu, w którym oddajemy naszą gazetę do druku, stan rywalizacji w rozgrywanej do czterech
zwycięstw fazie play-off to 2:2.
Szczególnie wyrównany mecz
odbył się w środę. Fenomenalnie
spisujący się golkiperzy – Ondrej
Raszka między słupkami JKH
i Przemysław Odrobny w bramce
Podhala stanęli przed zadaniem
obrony rzutów karnych, ponieważ
w regulaminowym czasie gry oraz

dogrywce nie padły żadne gole,
choć okazji z obu stron nie brakowało. Próbę nerwów lepiej zniósł
Raszka, broniąc wszystkie strzały,
a Odrobny dał się pokonać Janowi
Homerowi w ostatniej serii najazdów. Czwartkowe starcie zakończyło się zwycięstwem JKH GKS
Jastrzębie 4:2. „Szarotki” i tym
razem postawiły trudne warunki, więc nie obyło się bez nerwów.
Ondreja Raszkę dwukrotnie pokonał Elvijs Biezais, a luki w obronie
Przemysława Odrobnego znaleźli
Tobiasz Bigos, Kamil Wróbel oraz
dwukrotnie Leszek Laszkiewicz.

Zajęcia prowadzą trenerzy klubu JHK GKS Jastrzębie i odbywają się
one w soboty i niedziele. Jest to cykl 10 zajęć po 45 minut. Koszt od
osoby wynosi 150 zł. Wszyscy, którzy uczą się jeździć, muszą mieć
kask ochronny i rękawice. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: 516 124 560, 880 924 951 lub 514 544 874.
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17 i 18 lutego zawodnicy Klubu
Judo Koka Jastrzębie brali udział
w Grand Prix Ostrawy. W turnieju rangi Pucharu Czech startowali zawodnicy z Polski, Słowacji, Węgier, Niemiec, Francji,
Włoch, Ukrainy, Białorusi i Rosji.
W tym mocnym turnieju zawodnicy Koki Jastrzębia zdobyli trzy
medale. Złoty medal w kategorii 52
kg zdobyła Paulina Żemła, srebrny
medal w kategorii 60 kg wywalczył
Łukasz Sojak, a brązowy krążek
w kategorii 42 kg zdobył Jakub Garus. Na siódmych pozycjach turniej zakończyli: Karolina Śmiech
kat 48 kg i Michał Piotrowski kat.
38 kg.
24 lutego w Warszawie odbył się
Puchar Polski Juniorek i Juniorów
w Judo. W turnieju wystartowała
reprezentantka Klubu Judo Koka
Jastrzębie, Jagoda Tąta. Walcząca w kategorii 52 kg zawodniczka
Koki Jastrzębie po czterech zwycięstwach nad zawodniczkami ze
KS Startu Radom, UKJ ASzWoj
Warszawa, Narew Łapy, KS Politechniki Białostockiej dotarła do
finału, gdzie uległa zawodniczce
UKS Judo Wolbrom ostatecznie
zdobywając srebrny medal Pucharu Polski.
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PLAN
MINIMUM
WYKONANY

SPORT

Tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Piotr Kędzierski

Wyprawa do Berlina, choć zakończona porażką
w meczu z miejscowym Berlin Recycling Volleys,
przyniosła zawodnikom Jastrzębskiego Węgla upragniony awans do najlepszej 12-stki w Europie. Zdobyty punkt w środowym spotkaniu, zakończonym
wynikiem 3:2 dla gospodarzy, pozwolił drużynie
z Jastrzębia-Zdroju na zachowanie drugiej pozycji w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów i tym
samym awans do fazy play-off. Choć podopieczni
Fefe de Giorgiego wykonali plan minimum, to gra
naszego zespołu pozostawiała wiele do życzenia.
Jastrzębski Węgiel niepotrzebnie pozwolił rozwinąć przeciwnikowi skrzydła i momentami sprawiał
wrażenie, jakby zupełnie oddał inicjatywę klubowi

z Berlina. Wyniki drugiego i czwartego seta (przegrane kolejno do 16 i do 17) obrazują poziom
meczu. Przebłyski doskonałej gry przeplatały się
z prostymi błędami. Tymczasem berlińczycy często,
zwłaszcza w tie-breaku, kontrolowali spotkanie i to
oni cieszyli się z wygranej oraz… awansu do Top-12
z trzeciego miejsca w grupie. Oprócz oczywistego
sukcesu w postaci awansu do dwunastki najlepszych
drużyn Ligi Mistrzów, cieszyć musi dobra postawa
Jakuba Turskiego. Młody zawodnik kilkukrotnie zaskoczył znacznie bardziej doświadczonych rywali.
Warto wspomnieć o żywiołowym dopingu licznej
grupy jastrzębskich kibiców, którzy wspierali ekipę
Jastrzębskiego Węgla.

Podwójny medalista
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Patrycja Matacz

Halowe Mistrzostwa Śląska U16
w Raciborzu były idealnym miejscem na pokazanie doskonałej formy jastrzębskich biegaczy. Prym
wśród nich wiódł Łukasz Urbanek, który zdobył aż dwa brązowe
medale.

Urbanek, Dawid Wiśniewski i Filip Rentfleisz. Rywalizowali na dystansach 60 m, 300m oraz 1000 m.

Łukasz Urbanek zdobył brązowy
medal w kategorii 60 m, uzyskując
rekord życiowy 7, 53 s. Ponownie
po brąz sięgnął podczas biegu na
Do zawodów przystąpili Zuzanna 300 m, kiedy to udało mu się poBlutko, Małgorzata Lose, Łukasz konać dystans w czasie 40, 92 s.
www.jastrzebie.pl

15

ZRÓB KOMUŚ PREZENT.
PRZEKAŻ SWÓJ

1%
Jastrzębskie organizacje NGO czekają na Twoje wsparcie
ORGANIZACJA
„BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE”
„FUNDACJA OGNIWO”
FUNDACJA PRO FUTURO
HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA
DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII
ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
JASTRZĘBSKA UROLOGIA
JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
LUDOWY KLUB SPORTOWY „GRANICA” RUPTAWA
STOWARZYSZENIE „JESTEM SOBĄ WIĘC TAŃCZĘ”
STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU
STOWARZYSZENIE JASTRZĘBSKI KLUB
BRYDŻA SPORTOWEGO

NUMER KRS
0000001767
0000364436
0000330629

STOWARZYSZENIE MKS „GKS 1962 JASTRZĘBIE”
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY”
TOWARZYSTWO „SPRAWNI INACZEJ”
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

0000236893

0000012970
0000003483
0000001575

ODDZIAŁ
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

NUMER KRS
0000190280

0000003024
0000603853
0000002718

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

0000225587

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

0000012847

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW ŚLĄSKA

0000273051

0000003272
0000689727

0000291970
0000002790
0000003038

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)

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

pomóż im zmieniać życie na lepsze :)
szczegółowe informacje: www.jastrzebie.pl

