
nr 4 (694) | maj 2019 | rok XXIX | ISSN 1233-1600 

bezpłatny miesięcznik informacyjny Miasta Jastrzębie-ZdrójMAJ 2019

JESTEŚMY 
ŚWIADKAMI 
HISTORYCZNEJ 
CHWILI

SP 17 - MURY 
BĘDĄ CIĘTE, 
A BUDYNEK 
PODZIELONY

4 maja 2019 r. siatkarze pod  
wodzą Roberto Santiliego  
sięgnęli po brązowy medal  
mistrzostw Polski.

MAMY
BRĄZ!

strona 18strona 8strona 7



2                     www.jastrzebie.pl

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 
www.jastrzebie.pl

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

Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl 
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wielkimi krokami zbliża się 4 czerwca. 
Data symboliczna. Tego dnia minie 30 
lat od pierwszych wolnych wyborów do 
Senatu i częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu. To symboliczny początek pol-
skiej transformacji. To data szczególna 
w dziejach naszego państwa. To wtedy 
Polacy wzięli udział w wolnych wybo-
rach, decydując o demokratycznej per-
spektywie naszego kraju.

Ówczesne wybory otworzyły drogę Po-
lakom i innym narodom Europy Środ-
kowej i Wschodniej ku pełnej wolności, 
suwerenności, ku demokratycznej wol-
ności obywateli. Wraz z upadkiem muru 
berlińskiego dzień 4 czerwca 1989 roku 
pozostaje symbolem pokojowej trans-
formacji i końca zimnej wojny.

Dzięki tej przemianie i dzięki zdolności 
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do współdziałania ponad podziałami 
politycznymi osiągnęliśmy bardzo dużo. 
Członkostwo w NATO, budowa demo-
kratycznego państwa prawnego, rozwój 
samorządności, nadrobienie wielolet-
nich gospodarczych zaległości to jed-
ne z wielu konsekwencji ówczesnych 
zmian. Jest nią także wejście w poczet 
krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Jastrzębie-Zdrój, o czym mówią karty 
historii, jest miastem wolności. Mia-
stem ludzi, którzy potrafią o tą wolność 
zabiegać, walczyć i ją cenić. Dlatego 
serdecznie Państwa już dziś zapraszam 
na obchody rocznicowe. 4 czerwca 
w wielkim przemarszu „Wolni z wybo-
ru” uczcijmy pamięć tych, którzy o wol-
ną Polskę walczyli. Swoją obecnością 
tego dnia zademonstrujmy, że wolność 
wciąż jest w nas żywa. I jest wartością 
dla nas szczególną. 

Zwracam się również do Państwa 
z apelem, byśmy tego dnia uczcili oby-
watelskie Święto Wolności, poprzez 
wywieszenie w swoich domach flag 
państwowych. Niech biało-czerwone 
powiewające w naszym mieście, pod-
kreślają poczucie wspólnoty i dumy 
z osiągnięć Polski oraz dają wyraz na-
szej radości z wolnego Państwa.

Zachęcam też Państwa do uczestnicze-
nia w przeróżnych imprezach organizo-
wanych w naszym mieście. Zapraszam 
12 maja na Jastrzębski Dzień Rodziny, 
25 maja na bieg Kobiety 5+ oraz na or-
ganizowany 2 czerwca Dzień Dziecka. 
Maj w naszym mieście jest miesiącem 

kultury. Spotkajmy się zatem na sze-
regu imprezach organizowanych w ra-
mach Tygodnia Bibliotek oraz na cyklu 
imprez kulturalnych zatytułowanych 
1,2,3 zakręceni coolturalnie – to już 19, 
29 i 31 maja. Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo na stronie miasta 
– jastrzebie.pl

 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Procedura zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest długa 
i wprowadzana przez samorządy z czę-
stotliwością co kilka lat. Jastrzębianie 
wyjątkowo długo czekali na zmianę tego 
najważniejszego dokumentu regulujące-
go zagospodarowanie przestrzenne. 

Obrazuje to już sama liczba złożonych 
wniosków - do magistratu trafiło ich 
aż 2200.

Najwięcej dotyczy wprowadzenia moż-
liwości zagospodarowania terenu pod 
budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne. Wnioskodawcy najczęściej chcą 
budować domy poza strefą centrum, 
w zielonych ustronnych miejscach, nie-
jednokrotnie pozbawionych niezbędnej 
infrastruktury takiej jak kanalizacja, wo-
dociąg czy też po prostu droga.

I choć ustawa wskazuje, żeby nie roz-
budowywać miasta poza obszary 
z dostępną infrastrukturą, wszystko 

Zbliżające się wybory parlamentarne 
są jednodniowymi, których czas trwa-
nia zaczyna się o godzinie 7, a kończy 
o 21. Decyzją prezydenta Andrzeja 
Dudy w Polsce wybory do europarla-
mentu odbędą się 26 maja br.

Nieodłącznym elementem umożliwia-
jącym głosowanie w wyborach jest 
ukończenie 18 roku życia oraz posia-
danie aktualnego dowodu osobiste-
go. Każdy z uprawnionych obywateli 
ma prawo do oddania głosu w lokalu 
okręgowej komisji wyborczej. Głoso-

JASTRZĘBIANIE CHCĄ 
BUDOWAĆ WIĘCEJ DOMÓW

WYBORY DO EUROPARLAMENTU.  
JAK GŁOSOWAĆ?

W Jastrzębiu-Zdroju trwa procedura zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. Już na etapie opracowywania 
studium wykonalności widać, jak jastrzębianie wyczekiwali na 
zmianę przeznaczenia terenu.

26 maja wybierzemy 52 posłów, którzy  
reprezentować nas będą w europarlamencie.

wskazuje na to, że w Jastrzębiu-Zdroju 
tego typu wnioski zostaną pozytywnie 
rozpatrzone. – Naszym celem nie jest 
utrudnianie a ułatwianie życia w naszym 
mieście. Dotyczy to także tych mieszkań-
ców, którzy będąc właścicielami działek 
poza centrum, myślą o budowie domów. 
Mieszkanie w ustronnych, zielonych zakąt-
kach jest obecnie bardzo popularne. Jeśli 
wolą jastrzębian jest pozostać w naszym 
mieście i wiązać z nim swoje życie, budu-
jąc tu rodzinny dom, oczywistym jest, że 
będziemy zmieniali plan zagospodarowa-
nia przestrzennego tak, by te pragnienia 
jastrzębian mogły się ziścić – deklaruje 
prezydent Anna Hetman.

W urzędzie miasta można jeszcze skła-
dać wnioski o zmianę przeznaczenia 
działki, których jesteśmy właścicielami. 
Szczegółowych informacji udziela wy-
dział architektury.

tekst: Izabela Grela

wanie może odbyć się osobiście, ko-
respondencyjnie, jak i za pomocą upo-
ważnionego pośrednika. Istnieje także 
możliwość głosowania poza miejsco-
wością zamieszkania.

W celu uzyskania kart wyborczych na-
leży udać się do stanowiska komisji 
wyborczej i okazać ważny dokument 
tożsamości. Głosowania dokonuje się 
poprzez stawienie znaku X przy nazwi-
sku kandydata.

Aby oddać pełnoprawnie głos należy 

udać się do urny wyborczej i wrzucić do 
niej zgiętą kartę wyborczą. 

W Parlamencie Europejskim w kaden-
cji 2014-2019 zasiada 751 posłów. 
Państwa członkowskie uzgodniły, że 
w wyborach w maju 2019 roku, po 
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, 
zostanie wybranych 705 europosłów. 
Chociaż liczba posłów w PE zmniejszy 
się, to Polska otrzyma jeden dodatko-
wy mandat i tym samym w wyborach 
wybierzemy 52 posłów.

tekst: Izabela Grela
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O planowaniu przestrzennym w mie-
ście rozmawiali radni podczas VI se-
sji zwyczajnej. Obecnie trwają prace 
związane z opracowaniem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Jastrzębia-
-Zdroju. Jest to obowiązkowy doku-
ment planistyczny określający politykę 
przestrzenną dla całego obszaru mia-
sta, a jego ustalenia są wiążące przy 
sporządzaniu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.

Pod obrady kwietniowej sesji trafiło kil-
kanaście projektów uchwał. Akceptację 
większości zyskały uchwały dotyczące 

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy 
Krwi, który oddał co najmniej 20 li-
trów krwi lub odpowiadającą tej ob-
jętości ilość jej składników, nadawa-
ne jest odznaczenie Ministra Zdrowia 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”. Podczas kwiet-
niowej sesji Rady Miasta odznaczenie 
takie wraz z legitymacją stwierdzającą 
jego nadanie odebrało 17 osób.

- Chciałbym podziękować władzom mia-
sta, że kontynuują tę szczytną ideę, że 

KWIETNIOWE  
OBRADY RADY MIASTA

zmian w budżecie i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, a także w sprawach 
umorzenia należności budżetowych. 
Ponadto radni przegłosowali uchwały 
dotyczące przekształceń Szkoły Pod-
stawowej nr 23 i Publicznego Przed-
szkola nr 10, udzielenia dotacji na do-
finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków, jak również określenia formy, 
wysokości i trybu przyznawania po-
mocy dla zaproszonych repatriantów. 
Oprócz tego przyjęto gminny program 
wspierania rodziny i uchwały w spra-

wach przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Radni zde-
cydowali się też wystąpić z apelami 
do: Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do jak 
najszybszego rozwiązania konfliktu 
związanego z ogólnopolskim strajkiem 
środowiska oświatowego oraz do pre-
miera, nauczycieli, w tym do Ogólno-
polskiego Międzyszkolnego Komitetu 
Strajkowego, w sprawie podjęcia sku-
tecznych działań zmierzających do roz-
wiązania konfliktu w oświacie.

tekst: Katarzyna Wołczańska

UHONOROWANO ZASŁUŻONYCH KRWIODAWCÓW
krwiodawcy są tutaj w tak szczególny 
sposób honorowani. Jacy są wielcy, nie 
będę mówił, bo co bym nie powiedział, 
będzie za mało. Żeby oddać 20 litrów 
krwi, a to jest minimum, trzeba przynaj-
mniej 50 razy przyjść do oddziału tere-
nowego. Jeszcze raz wszystkim dawcom 
dziękuję – zaznaczył Zbigniew Wier-
ciński, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Raciborzu.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Hokeista Leszek Laszkiewicz został Ho-
norowym Obywatelem Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój. Sesja Rady Miasta, podczas 
której sportowcowi został wręczony akt 
nadania tego zaszczytnego tytułu, odbyła 
się 25 kwietnia.

- Jestem bardzo wdzięczny i wzruszony. 
Zawsze byłem dumny z tego, że jestem 
jastrzębianinem, zawsze to podkreślałem. 
Na wszystkich lodowiskach - nie tylko pol-
skich, ale też międzynarodowych - walczy-
łem za nasze miasto. Dziękuję Państwu, 
że doceniliście moją osobę – podkreślił 
Leszek Laszkiewicz.

Uchwałę w sprawie nadania tytułu radni 
podjęli jednogłośnie podczas I zwyczaj-
nej sesji Rady Miasta, która odbyła się 31 
stycznia. Z inicjatywą uhonorowania za-
wodnika JKH GKS Jastrzębie, Leszka Lasz-

LESZEK LASZKIEWICZ 
HONOROWYM OBYWATELEM

kiewicza, wystąpiła prezydent miasta 
Anna Hetman. O dokonaniach sportow-
ca można długo pisać. Zawodnik ma na 
swoim koncie m.in.: 213 spotkań ekstra-
ligowych w macierzystym klubie, w tym 
107 goli i 149 asyst, 8 tytułów Mistrza 
Polski, 3 srebrne medale Mistrzostw Pol-
ski, 3 brązowe medale Mistrzostw Pol-
ski, 216 meczów w reprezentacji Polski, 
w tym 89 bramek i 6 asyst, 856 spotkań 
w ekstraklasie, 509 goli, 556 asyst. Jako 
pierwszy w historii zawodnik przekroczył 
również barierę tysiąca punktów zdoby-
tych na najwyższym szczeblu rozgryw-
kowym w Polsce. Swój tysięczny punkt 
na ligowych taflach Leszek Laszkiewicz 
zdobył podczas zwycięskiego meczu 
z GKS-em Tychy.

tekst: Katarzyna Wołczańska

ZASŁUŻENI DLA 
JASTRZĘBIA-ZDROJU
Kamil Glik, Stanisław Haśkiewicz i Jerzy Radomski 
zostali „Zasłużonymi dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. 
Uroczyste wręczenie odznak odbyło się 25 kwietnia 
podczas sesji Rady Miasta.

Kamil Glik to jeden z najlepszych na świecie obroń-
ców, wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik 
Mistrzostw Europy 2016. Często podkreśla swoje 
związki z Jastrzębiem-Zdrojem, co wspaniale prze-
kłada się na promocję i rozpowszechnianie miasta. 
– Pomimo licznych obowiązków i rygorów życia spor-
towca, Kamil nie zapomniał o swoim rodzinnym mie-
ście, chętnie spotykając się z mieszkańcami i współfi-
nansując budowę boiska – czytamy w uzasadnieniu 
wniosku o nadanie odznaki.

Z kolei biegi, kolarstwo, pływanie i morsowanie są 
od lat sposobem na życie Stanisława Haśkiewicza. 
Jest on przykładem tego, że sportowe marzenia 
można spełniać w każdym wieku. Został też odzna-
czony medalem „Serca Solidarności”, złotym meda-
lem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Związku oraz 
tytułem „Zasłużony dla Solidarności”.

Natomiast dokonania kapitana Jerzego Radomskie-
go, jak najdłuższy rejs w historii polskiego żeglar-
stwa, to promocja Jastrzębia-Zdroju nie tylko w kra-
ju, ale i na świecie. Swoimi przeżyciami chętnie dzieli 
się z młodszym pokoleniem, wskazując im nierzad-
ko ścieżkę, którą mają podążać.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Od maja obowiązują nowe umowy 
na obsługę komunikacji miejskiej 

w Jastrzębiu-Zdroju. MZK podpisał je 
z trzema przewoźnikami. 

Ponad 2 mln zł finansowego wsparcia 
z budżetu Jastrzębia-Zdroju otrzyma 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. Stosowną uchwałę w tej spra-
wie przedstawiła radnym prezydent 
Anna Hetman, podczas nadzwyczajnej 
sesji, która odbyła się 9 kwietnia.

Dotacja zostanie przekazana do Mię-
dzygminnego Związku Komunikacyj-
nego na podwyższenie kapitału zakła-
dowego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej. Nie tylko Jastrzębie przekaże 
pieniądze, ale wszystkie gminy człon-
kowskie Związku. W sumie do firmy tra-
fi prawie 3,4 mln zł. 

Przypomnijmy, że gminy zrzeszo-
ne w MZK zdecydowały o cofnięciu 
uchwały o likwidacji Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej i zobowiązały 
zarząd MZK do przeprowadzenia reor-
ganizacji firmy.

– PKM ma potencjał, by być firmą we-
wnętrzną MZK, gwarantującą stabilność 
i bezpieczeństwo przejazdów autobuso-
wych w regionie i to po cenach niższych 
niż wynikające z przetargów – tłumaczy 
Roman Foksowicz, zastępca prezy-
denta miasta i jednocześnie przewod-
niczący MZK.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Głównym wykonawcą wciąż po-
zostaje PKM Jastrzębie, które zre-
alizuje 65,4% wozokilometrów. 
Pozostałą część wykonują firmy: 
Kłosok i Mikrus. Umowa z PKM 
ma obowiązywać do końca lutego 
przyszłego roku. W międzyczasie 
gminy zrzeszone w MZK zdecydują, 
czy PKM stanie się podmiotem we-
wnętrznym związku i przejmie całą 
komunikację na terenie Jastrzębia-
-Zdroju. Umowy z dwiema pozo-
stałymi firmami przestaną obowią-
zywać z końcem roku.

Na terenie Jastrzębia od maja, w ra-
mach komunikacji MZK, kursuje 39 
autobusów. We wszystkich zain-
stalowany jest system identyfikacji 
pasażerów, a więc czytniki e-bile-
tów, monitoring i system nawigacji 
satelitarnej pojazdów GPS. 

Nastąpiła także korekta rozkładu 
jazdy. Najważniejsza zmiana w po-
równaniu do poprzedniego rozkła-

DOTACJA 
DLA 
PKM-U

KOLEJNE 
ZMIANY  

W KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ

du to ograniczenie kursów na dwo-
rzec autobusowy znajdujący się 
przy ul. Północnej. W dalszym ciągu 
będą tutaj jeździć autobusy linii: 
102 (Żory – Jastrzębie), 106 (z ul. 
Chlebowej przez Graniczną do ul. 
1 Maja), 127 (Jastrzębie-Pawłowi-
ce) oraz linii 112 (z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. 
Armii Krajowej przez centrum Ja-
strzębia do kopalni Borynia). Z wie-
loletniej analizy wynika, że z dwor-
ca korzysta niewielu pasażerów, 
a autobusy wożą bardzo często 
przysłowiowe powietrze. Dlatego 
też zmieniono trasy części linii.

W lipcu natomiast planowana jest 
gruntowna zmiana rozkładu jazdy na 
terenie miasta. Wstępne propozycje 
przygotowane przez MZK trafią do 
urzędu miasta w Jastrzębiu-Zdroju 
w maju i na ich podstawie prowa-
dzone będą dalsze konsultacje.

źródło: MZK

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Publikując zdjęcia Łazienek III mamy 
absolutną pewność, że będą one już 
niedługo miały wartość historyczną. 
W niszczejącym od lat budynku lada dzień 
rozpoczynają się roboty budowlane, które 
na zawsze odmienią oblicze tego unikato-
wego budynku w Parku Miejskim.

Byliśmy na miejscu, weszliśmy do środka, 
by móc Czytelnikom pokazać, jak wygląda 
ten historyczny obiekt. 

Przypomnijmy, że zaplanowana przez 
miasto inwestycja zakłada dostosowa-
nie, rozbudowę i rewitalizację budyn-
ku. W zmodernizowanym zabytkowym 

JESTEŚMY ŚWIADKAMI 
HISTORYCZNEJ CHWILI

obiekcie planuje się organizację wystaw, 
których tematem przewodnim będzie 
sztuka współczesna, a także warszta-
tów artystycznych. Dzięki pracowni fo-
tograficznej z ciemnią, artyści fotograficy 
zapoznają młodych adeptów sztuki z fo-
tografią analogową. Obiekt zostanie do-
stosowany do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne.

Miasto pozyskało na tę inwestycję prawie 
6,6 mln złotych dofinansowania. Całko-
wity koszt inwestycji wynosi 9 mln 992 
tysiące złotych.

tekst: Izabela Grela

To kolejny krok do tego, by Park Zdro-
jowy odzyskał dawny blask. Trwają 
prace, które mają poprawić wygląd 
placu głównego pomiędzy Domem 
Zdrojowym a Galerią Historii Miasta. 
Do końca roku plac ten wraz z fontan-
ną, muszlą koncertową, ścieżką przed 
frontem i za budynkiem GHM zostanie 
przebudowany i odrestaurowany. Pra-
ce obejmują również alejkę główną od 
biblioteki „Masnówka” do parku, ścież-
kę przed frontem Domu Zdrojowego 
oraz placyk z pergolami.

tekst: Katarzyna Wołczańska

PARK ZDROJOWY W PRZEBUDOWIE

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela fot. Izabela Grela

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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Po latach czekania wreszcie coś drgnęło. Trwa  
projektowanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Libowiec. To wynik porozumienia jakie miasto podpisało  
z Jastrzębską Spółką Węglową. 

To bez wątpienia ciąg dalszy inwestycji w jastrzębskiej oświacie. 

LATAMI CZEKALIŚMY NA TĘ INWESTYCJĘ 

MURY BĘDĄ CIĘTE, 
A BUDYNEK PODZIELONY

Brak chodnika na ulicy łączącej Bzie 
i Ruptawę oraz wzmożony ruch sa-
mochodów sprawia, że ulica Libowiec 
z pewnością nie należy do bezpiecz-
nych. Ten teren niegdyś był arterią ko-
munikacyjną, lecz teraz zmienia się jego 
charakter. W ostatnich latach na tej 
ulicy prężnie rozwija się zabudowa do-
mów jednorodzinnych.

To jednak nie powstrzymuje kierowców 
przed brawurą a brak chodnika sprawia, 
że częstotliwość wypadków drogowych 
w tym rejonie jest znaczna.

Jeszcze w maju podpisana zostanie 
umowa na przebudowanie i termomo-
dernizację Szkoły Podstawowej nr 17 
w Jastrzębiu–Zdroju.

Co ciekawe, z uwagi na planowaną 
w przyszłości eksploatację górniczą 
i możliwość wystąpienia szkód z nią zwią-
zanych, roboty obejmą kotwiczenie ścian 
za pomocą ciągów, mury będą cięte a bu-
dynek zostanie podzielony na segmenty.

Tego trudnego zadania podejmie 
się firma Częstobud z Częstochowy. 
Zgodnie z zapisami umowy wykonaw-
ca ma 240 dni na przeprowadzenie 
szeregu robót, poczynając od kom-
pleksowej wymiany dachu, budowy 
instalacji fotowoltaicznej, wymiany 
kotła węglowego na gazowy. Szkoła 
zostanie też dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Planowana jest także termomoderni-
zacja całego obiektu oraz przebudowa 
przyłączy kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej wraz z zagospodarowaniem te-
renu wokół placówki.

Roboty mają rozpocząć się w połowie 
maja. Nie będą jednak przeszkadzać 
uczniom, ponieważ firma w pierwszej 
kolejności wykonywać będzie zakres 
robót związany z przebudową kotłow-
ni i ewentualnie sali gimnastycznej. Na 

Niebawem ma się to jednak zmienić. 
Miasto podpisało z Jastrzębską Spół-
ką Węglową porozumienie zakładające 
współfinansowanie budowy wzdłuż 
ulicy Libowiec chodnika ze ścieżką ro-
werową. Obecnie trwa projektowanie 
i kompletowanie dokumentacji. Na-
stępnie zostanie wyłoniony wykonawca 
inwestycji. A to oznacza, że mieszkańcy 
Bzia i Ruptawy odetchną z ulgą. Budo-
wa chodnika i ścieżki rowerowej z pew-
nością przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa w tej części miasta.

tekst: Izabela Grela

ten czas uczniowie będą mogli korzy-
stać z pozostałych obiektów sporto-
wych usytuowanych przy szkole. 

Wartość przebudowy SP 17 szacuje 
się na prawie 18 milionów złotych.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Izabela Grela
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Przebudowa wiaduktu na ulicy Wyzwolenia idzie pełną parą.

ULICA DUNIKOWSKIEGO W PRZEBUDOWIE

O WIADUKTACH SŁÓW KILKA

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. BEDNORZA

Trwa przebudowa ul. Dunikowskiego. Teren jest już wykoryto-
wany, ułożone zostały warstwy podbudowy i krawężniki.

Wykonawcy inwestycji - konsorcjum, którego liderem jest Firma 
Budowlana D-ART, a partnerem Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych INFRAGO - wybudowali też kanalizację deszczową 
o łącznej długości 178 mb.

- W części drogowej do wykonania są jeszcze prace związane z uło-
żeniem nawierzchni, budową zjazdów do posesji oraz chodników – 
wyjaśnia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 540 tys. zł, a jej zakończe-
nie planowane jest w lipcu tego roku.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Wykonawcą inwestycji jest firma Budrol z Pawłowic. Roboty 
rozpoczęły się w lutym i potrwają do końca roku. Tempo prac na 
budowie widać przysłowiowym gołym okiem. Firma rozebrała 
już stary, budowany jeszcze w latach 70-tych wiadukt. 

Obecnie prace koncentrują się na stworzeniu specjalnego, be-
tonowego przepustu, by umożliwić tamtędy przejazd rowerzy-
stom. Następnie zostanie zasypana wyrwa po demontażu sta-
rego wiaduktu i delikatnie zniwelowane nachylenie drogi na tym 
odcinku ulicy Wyzwolenia.

Przypominamy, że w związku z inwestycją wyznaczony jest ob-
jazd ulicami: Ranoszka, Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II, Jagiełły 
i Cieszyńską. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł.

Miejski plan naprawy wiaduktów zakłada także komplekso-
wy remont jeszcze dwóch obiektów. Trwa obecnie procedura 
przetargowa mająca wyłonić wykonawcę przebudowy wia-
duktu na ulicy Zdziebły. Zaś do końca maja będzie gotowa 
dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu w ciągu Alei 
Piłsudskiego. Następnie miasto ogłosi przetarg, w którym zo-
stanie wyłoniony wykonawca. 

tekst: Izabela Grela

Na całej długości ulicy ks. bp. Herberta Bednorza został 
przywrócony ruch dwukierunkowy. Przez najbliższy czas, 
wprowadzonej zmianie organizacji ruchu towarzyszyć będą 
tablice ostrzegawcze.

- Prosimy o zachowanie ostrożności. Po przekazaniu ruchu „Jas-
-Mos” do spółki restrukturyzacyjnej znacznie zmniejszyło się na-
tężenie ruchu pojazdów na ulicy Bednorza. Jednocześnie problemy 
parkingowe nie występują już w takiej skali jak dawniej - infor-
mują pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwe-
stycji Urzędu Miasta.

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na tej ulicy powinno od-
ciążyć skrzyżowanie ulic: Połomskiej – Szybowej – Bednorza 
– PCK oraz spowodować zmniejszenie ilości podróży samocho-
dem przez środek osiedla Przyjaźń.

opracowanie: Katarzyna Wołczańska
fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Znamy firmy, które będą budować drugi etap ścieżek rowerowych 
w ramach projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”.

W MAJU RUSZA BUDOWA 
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W ubiegłym roku w Jastrzębiu-Zdroju 
powstał kilometrowy odcinek trasy ro-
werowej wytyczonej po byłym torowi-
sku. W tym roku przyszedł czas na drugi 
etap inwestycji o łącznej długości prawie 
8,5 kilometra. Te fragmenty ścieżek będą 
budowane na terenie Ruptawy-Cisówki 
oraz Moszczenicy.

Przetargi ogłoszono w czterech równo-
ległych częściach, by mogły być zrealizo-
wane jak najszybciej. W planie prac jest 

zagospodarowanie ciągu kolejowego, 
w skład którego wchodzi budowa tras 
rowerowych, zjazdów, miejsc rekreacyj-
nych i innych elementów infrastruktury. 

W drodze przetargu wyłoniono wyko-
nawców inwestycji. Zostali nimi: Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowe Akro, 
Biuro Handlowe Janusz Antończyk oraz 
konsorcjum firm z liderem Antończyk 
Spółka jawna. Roboty mają ruszyć jesz-
cze w maju.

Przypomnijmy, że Żelazny Szlak Rowe-
rowy ma w sumie mieć ok. 29 kilome-
trów długości. W naszym mieście trasa 
będzie liczyć prawie 10 kilometrów. Tak 
powstanie pętla łącząca ze sobą Godów, 
Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Pio-
trowice k. Karwiny i Karwinę o długości 
około 42 kilometrów. Złożą się na niego 
również szlaki wytyczone po drogach.

tekst: Izabela Grela

Informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
z dniem 1 stycznia 2019 roku
• Z dniem 01.01.2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe. 
• Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków do Urzędu Miasta.
• Odpłatność za przekształcenie to opłata w takiej samej wysokości, jak dotych-
czasowa opłata za użytkowanie wieczyste, płatna przez kolejne 20 lat.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku 
– wyjątek!
Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
• Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości Urząd Miasta będzie wysyłał dla wszystkich uprawnio-
nych oraz do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych.
• Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści w prawo własności otrzymają wyłącznie osoby posiadające odrębne prawo 
własności lokalu mieszkalnego oraz właściciele domów jednorodzinnych. W sto-
sunku do udziałów w nieruchomości przypadających na spółdzielcze własnościo-

we prawo do lokalu zaświadczenie otrzymają Spółdzielnie Mieszkaniowe. 
• Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wyso-
kość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej 
oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.
• Bonifikaty – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie 
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje boni-
fikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w któ-
rym nastąpiło przekształcenie; 
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku 
po przekształceniu; 
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku 
po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym 
roku po przekształceniu; 
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku 
po przekształceniu; 
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym 
roku po przekształceniu.

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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To już 5 lat mija odkąd w naszym mieście organizowane jest 
ambitne, muzyczne przedsięwzięcie Międzynarodowe Dni Jazzu 
JAZZtrzębie Festiwal. O początkach festiwalu i ambicjach jego 
organizatorów rozmawiamy z Przemysławem Strączkiem.
Jak zrodził się pomysł organizacji fe-
stiwalu?

To był rok 2012. Tragiczny, bo wtedy sa-
mobójstwo popełnił mój przyjaciel i mu-
zyk, z którym razem graliśmy w moim 
pierwszym zespole. Przemek Sokół nie-
spodziewanie dla nas wielu odszedł, a my 
chcąc wypełnić pustkę po nim i uczcić 
jego pamięć zorganizowaliśmy jam ses-
sion w lokalnym klubie Motto. Data tego 
wydarzenia nie była też przypadkowa - 
chcieliśmy uczcić Międzynarodowy Dzień 
Jazzu organizowany na całym świecie 30 
kwietnia. Koncert odbył się na wolnym 
powietrzu i cieszył się bardzo dobrym 
przyjęciem mieszkańców. Wtedy pojawiły 
się pierwsze głosy, by takie wydarzenie 
zorganizować. 

Życie pokazało, że na pierwszą edycję Ja-
zztrzębia przyszło nam poczekać do 2015 
roku. Dzięki wsparciu prezydent Anny 
Hetman zorganizowaliśmy koncerty ja-
zzowe w Domu Zdrojowym, przestrzeni 
miejskiej i jam session. 

Na przestrzeni tych 5 lat festiwal 
ewoluował.

Faktycznie tak jest. Edycja z roku 2016 
przyniosła prawdziwą festiwalową for-
mułę. Do Jastrzębia przybyli muzycy 
z wielu krajów i aż z trzech kontynentów. 
Gościliśmy muzyków z Polski, Hiszpanii, 
Singapuru, Chin i Meksyku, zorganizowa-
ne zostały warsztaty, wystawa fotografii 
jazzowej, koncerty w przestrzeni miejskiej 
i w ośrodkach kultury.

Festiwal zorganizowany w 2017 roku 
przyniósł nam kolejne nowe doświadcze-
nia. Podjęliśmy współpracę z Pawłowic-

kim Ośrodkiem Kultury, w którym także 
odbyły się koncert i wystawa w ramach 
naszego festiwalu. Gościliśmy wybit-
ną gwiazdę światowego formatu Gila-
da Hekselmana ze swoim trio. Do 2017 
roku organizatorem festiwalu była Fun-
dacja Harmonicznego Chaosu. W 2018 
roku festiwal został zorganizowany po 
raz pierwszy przez Stowarzyszenie Mu-
zyczne Śląski Jazz Club. Na naszej scenie 
pojawili się wybitni muzycy z Polski m.in 
Piotr Wojtasik ze swoim kwintetem oraz 
instrumentalistka i performerka z Chin Xu 
Fengxia.

Czym kierujecie się przy organizacji 
Jazztrzębia?

Jako organizatorzy chcemy promować 
muzykę jazzową jako element integra-
cji artystycznej, wolności i kreatywności. 
Zależy nam na przedstawianiu różnych 
dokonań artystycznych zarówno polskich 
jak i międzynarodowych projektów. 

Osobiście chciałbym, aby Jazztrzębie Fe-
stiwal był kolorowy, różnorodny, otwarty 
na sztukę, także tą bardzo wymagającą. 
Tworząc festiwal jako Międzynarodowe 
Dni Jazzu zależało mi na tym, aby pre-
zentować projekty międzynarodowe 
czy międzykontynentalne z udziałem 
polskich muzyków nie tylko znanych, 
ale także takich, którzy mają swoją kon-
cepcję na łączenie różnych elementów 
muzyki w jazzie i jego okolicach. Główne 
hasło, które chciałbym propagować to 
„jazz łączy ludzi.” Bardziej zależy nam na 
prezentacji zespołów z własnym progra-
mem muzycznym. Festiwal ma być takim 
oknem na świat. Chciałbym pokazać tutaj 
to, co dzieje się obecnie w muzyce w róż-

nych krajach. Uważam, że to jest bardzo 
ciekawe. Wątki kulturowe odgrywają tu-
taj ogromne znaczenie, ponieważ muzyka 
jazzowa skupia w sobie pierwiastki róż-
nych kultur świata. W poprzednich latach 
prezentowaliśmy muzyków z Chin, Singa-
puru, Meksyku, Izraela czy USA.

Jak tak ambitne przedsięwzięcia reali-
zuje się w Jastrzębiu?

W takim festiwalu, jak nasz, najważniej-
sza jest oddana publiczność. A z roku na 
rok jest nas coraz więcej. Spotkać można 
na naszym festiwalu prawdziwych me-
lomanów i tych, którzy dopiero co zacie-
kawili się muzyką jazzową. Nasz festiwal 
jest młody, ale najważniejsze że mamy 
wiernych słuchaczy. Ludzie z nami są i to 
cenię sobie najbardziej.

Przemysław Strączek (1976) – gita-
rzysta jazzowy, kompozytor, aranżer, 
pedagog, absolwent Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach, laureat Mistrzowskiego Kon-
kursu Gitarzystów Jazzowych im. Marka 
Blizińskiego w Warszawie (2001, 2003), 
finalista ogólnoświatowego konkur-
su solistycznego Thailand Internatio-
nal Jazz Conference Solo Competition 
w Bangkoku (2011). Przez wiele lat 
obecny w rankingu najlepszych polskich 
gitarzystów według czytelników Jazz 
Forum – Jazz Top. W 2013 roku otrzy-
mał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za osiągnię-
cia artystyczne. Uczestnik programu 
Kultura Polska na Świecie organizowa-
nego przez Instytut Adama Mickiewicza 
oraz uczestnik programu Scottish Jazz 
Federation – Bridge Music.

FESTIWAL JEST OKNEM NA ŚWIAT
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Od ponad 2 lat w naszym mieście działa Śląskie Centrum 
Teleopieki, w którym stale – 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu pracują wykwalifikowani opiekunowie czuwający 
nad bezpieczeństwem ponad 200 seniorów. W tym roku 
ruszył kolejny program, który 300 seniorom ma pomóc 
w usamodzielnieniu i odzyskaniu radości z życia.

KAŻDEGO DNIA  
RATUJĄ KOMUŚ ŻYCIE

Reagują na sytuacje nagłego pogorszenia 
zdrowia i organizują pomoc. Gdy trzeba, 
wzywają służby medyczne. Gdy sytuacja 
nie jest poważna wzywają sąsiadów, ro-
dziny, wolontariuszy. Takie zadanie ma 
działające od dwóch lat w Jastrzębiu-
-Zdroju Śląskie Centrum Teleopieki.

- Ten sposób pomocy – nowy w naszym 
kraju, przekonał już do swojej skuteczno-
ści. W centrum każdego dnia opiekunowie 
wzywają pomoc do seniorów, którzy bez te-
leopieki mogliby nie poradzić sobie z zawia-
domieniem kogokolwiek o tym, że właśnie 
ich stan zdrowia drastycznie się pogorszył. 
Mając na ręce tzw. „guzik życia” wciskają 
go i łączą się bezpośrednio z Centrum tele-
opieki, które już od tego momentu koordy-
nuje pomoc – mówi Marta Kozłowska ze 
Stowarzyszenia “EBI Association”, które 
wraz z naszym miastem oraz Opiekano-
va sp. z o.o. realizują projekt dofinanso-
wany z Funduszy Europejskich – “SOS 
dla Seniora – dłużej w domu, bezpiecz-
niej, aktywniej, pewniej”.

W pierwszym etapie z tzw. teleopieki 
skorzystało 221 seniorów, tylko z sa-
mego Jastrzębia-Zdroju. System pomo-
cy dla seniorów oparty na dostosowaniu 
pracy z nim do indywidualnych potrzeb, 
możliwości, predyspozycji sprawdził 
się już nie tylko w naszym mieście. Ślą-
skie Centrum Teleopieki pomaga także 
w innych miastach tj. Wodzisław Śląski, 

Rybnik czy Częstochowa. 

Pracują w nim teleopiekunowie, bo tak 
nazwano opiekunów zdalnych – którzy 
każdego dnia są obecni w życiu senio-
rów, korzystających z projektu. - Jeśli 
podopieczny chce porozmawiać z opieku-
nem – z powodu poczucia osamotnienia, 
lęku, stresu – także wciska „guzik życia” 
– mówi Marta Kozłowska. 

Jeśli tylko w centrum nie są prowadzone 
akcje wymagające zaangażowania całego 
dyżurującego personelu – można liczyć na 
rozmowę. - Teleopiekunowie są przeszkoleni 
w zakresie komunikacji z seniorem, potrafią 
porozmawiać na różne tematy, a w sytu-
acjach najtrudniejszych można skontakto-
wać się także z teleopiekunem – psycholo-
giem pracującym w centrum - dodaje. 

Od kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju prowa-
dzona jest rekrutacja do projektu wdra-
żającego właśnie Skoordynowany Sys-
tem Wsparcia w pracy z Seniorami. Przez 
niemal trzy lata 300 osób po 60 roku ży-
cia, u których zdiagnozowano niesamo-
dzielność w minimum jednym zakresie 
(fizycznym, społecznym lub w zakresie 
zdrowia) otrzymają wsparcie w postaci 
opieki zdalnej, zwanej teleopieką oraz 
w postaci innych aktywizujących form.

- Tworzona będzie specjalna grupa Wolon-
tariatu Senioralnego, w której pracować 
będziemy nad wieloma ciekawymi akcjami 
miejskimi, wartościowymi społecznie – za-
chęca Marta Kozłowska.

Co ważne, wszystkie zajęcia – grupowe 
i indywidualne, mają za zadanie aktywi-
zować podopiecznych. Spacery, wspólne 
spędzanie czasu z opiekunem lub grupą 
innych seniorów, zajęcia Thai Thi, jogi, 
tańca, planszówkowe rozgrywki, wspól-
ne czytanie, warsztaty stolarskie, zajęcia 
dla majsterkowiczów, komputerowe, 
rzeźbiarskie czy prawne, warsztaty walki 
ze stresem, depresją – to tylko niektóre 
z tematów przewodnich, jakie będą re-
alizowane na zajęciach.

Wszystko ma trwać aż 3 lata. Planowany 
jest także kącik babć, do którego będzie 
można przychodzić wraz z wnukami, by 
pobyć w miłych warunkach przy wspól-
nej zabawie. Do projektu, jako eksper-
ta diagnostyki, zaproszono śląskiego 
konsultanta ds. geriatrii, dzięki któremu 
prowadzone będą wstępne badania 
przesiewowe w zakresie chorób neuro-
degeneracyjnych. 

Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia EBI 
Association, ul. Armii Krajowej 25, nr tel. 
32 307 52 22

tekst: Izabela Grela

fot. Archiwum Teleopiekafot. Archiwum Teleopiekafot. Archiwum Teleopieka
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Najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta już niedługo będą mogli 
korzystać z nowych urządzeń 
na placach zabaw.

Łąka kwietna to obecnie 
bardzo modny sposób 
zagospodarowania terenów 
miejskich. Czy sprawdzi 
się w Jastrzębiu-Zdroju 
przekonamy się już niedługo.

NOWE ATRAKCJE NA 
PLACACH ZABAW

NOWY POMYSŁ NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI

Prawie 160 tysięcy złotych miasto wyda na doposażenie placów 
zabaw. Dotyczy to tych obiektów, które należą do miasta. Zanim 
odpowiedni sprzęt został zamówiony brano pod uwagę istniejące 
już urządzenia. - Naszym celem było dopasowanie nowych urządzeń 
do tych już istniejących. Chcemy, by place zabaw miały spójny wygląd 
a urządzenia nie były przypadkowo dobierane – tłumaczy Jolanta 
Szweda z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Przy ulicy Zielonej zamontowany zostanie na nawierzchni pia-
skowej cały zestaw zabawowy. Z kolei przy ul. Śląskiej dzieci będą 
mogły się cieszyć nowym zestawem linowym, huśtawką na sprę-
żynie oraz huśtawką wahadłową. 

Plac zabaw przy ul. Moniuszki zostanie doposażony w huśtawkę 
wahadłową. Zaś przy tym na ul. K. Miarki zamontowane zostaną: 
dwuosobowa huśtawka na sprężynie, karuzela z kierownicą i pia-
skownica z domkiem. 

Plac zabaw przy ul. Wrocławskiej wzbogaci się o piaskownicę, a przy 
ul. Turystycznej o huśtawkę na sprężynie i huśtawkę wahadłową. 

Wszystkie urządzenia mają być zamontowane do końca czerwca.
tekst: Izabela Grela

Jest bardzo funkcjonalna, ponieważ osiąga dojrzałość nawet 
w pierwszym roku po wysiewie nasion, a jej pielęgnacja ogranicza 
się do kilku prostych zabiegów. Korzystają z niej już niemal wszyst-
kie duże miasta. W Krakowie jest ponad 15 hektarów miejskich łąk 
w 30 lokalizacjach, kolejne powstaną w tym roku. 

Do szeregu miast, które postanowiły przestrzeń publiczną nieco 
ożywić dołączy w tym roku nasze miasto. Na skrzyżowaniu ulicy Le-
śnej z Aleją Jana Pawła II powstaje właśnie pierwsza kwietna łąka.

Niezagospodarowany dotąd fragment terenu miejskiego już za 
kilka tygodni zyska na atrakcyjności. Na powierzchni ponad 600 
metrów kwadratowych zakwitnie planowana aranżacja ze sło-
necznikiem ozdobnym w roli głównej. Łąka kwietna poprzedziela-
na będzie ścieżkami do spacerowania.

Jeśli jastrzębianom ten pomysł przypadnie do gustu, niewykluczo-
ne że w latach następnych zamiast wypalonych słońcem skwerów, 
będziemy oglądać cieszące oko piękne kwietne aranżacje. 

tekst: Izabela Grela

DENDROLOG OCENI STAN DRZEW W MIEŚCIE
Ponad pół tysiąca drzew i krzewów zo-
stanie jeszcze w tym roku przebadanych 
przez dendrologa. Wszystko po to, by 
w miarę możliwości zminimalizować wy-
cinkę drzew w mieście.

Miasto podpisało umowę na inwenta-
ryzację drzew i krzewów na terenach 
Jastrzębia-Zdroju. Zadaniem dendrologa 
jest wykonanie ekspertyzy zawierającej 

ocenę stanu zdrowotnego inwentaryzowa-
nych roślin oraz stopnia zagrożenia, jakie sta-
nowią dla ludzi i mienia. 

W ramach usługi dendrolog ma również wska-
zać drzewa i krzewy kwalifikujące się do usunię-
cia (ze wskazaniem przyczyny), przesadzenia, 
bądź zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku 
wskazania zaleceń pielęgnacji drzew lub krze-
wów podanie ogólnych zaleceń pielęgnacyjnych.

Taka inwentaryzacja pozwoli ocenić 
stan drzewostanu w mieście. Doprecy-
zowane zostanie, które drzewa nie ro-
kują na przeżycie i należy je usunąć ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Ekspertyza ma też wskazać, które 
gatunki drzew są w stanie zamierania. 

Ocena drzewostanu potrwa do końca 
listopada.

fot. archiwum

fot. Izabela Grela
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STOWARZYSZENIE  
AKTYWNY SENIOR

WYCIECZKI I WCZASY  
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2

11 maja 
Góra św. Anny, pałac w Mosznej, Park Miniatur 
Olszowa Sakralnych. Cena z obiadem 130 zł.

23-26 maja 
Warszawa, Żelazowa Wola, Niepokalanów, Zamek 
Królewski. Cena 630 zł.

21 - 23 czerwca 
Licheń i inne sanktuaria. Cena 170 zł.

6 - 19 lipca 
31 sierpnia - 13 września 
Wczasy w Jarosławcu. Cena 2200 zł.

27 lipca, 14 września 
Wrocław, zoo, fontanny, Panorama Racławicka. 
Cena 120 zł.

3 sierpnia 
Wisła, Tydzień Kultury Beskidzkiej. Cena 70 zł.

18 – 26 sierpnia  
Mazury, Pisz, Ruciane Nida, Mikołajki, Augustów. 
Cena około 840 zł.
Informacja pod nr tel.: 32 471 2071, 535 997 170 (kon-
takt po godz. 18.00) lub w siedzibie Stowarzyszenia ul. 
Wrzosowa 12A, w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00, 
tel. 32 471 9555.

Stowarzyszenie zaprasza 
wszystkich mieszkańców do 
udziału w wycieczkach. Odbędą się 
one w następujących terminach:

Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich za-
interesowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
25 maja – zabawa z okazji Dnia Matki – Harian. 
28 - 29 maja - Krynica - Dolina Popradu.  
21 czerwca - Zamek Książ w Wałbrzychu, ogrody, podziemia.  
29 czerwca - zabawa z okazji Dnia Ojca.  
11 – 12 sierpnia - Kotlina Kłodzka.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki i czwartki 
w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

ODWIEDŹ 
KLUB 
SENIORA
Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa 
Klub Seniora. Bogata oferta bezpłatnych zajęć 
skierowana jest przede wszystkim do miesz-
kańców powyżej 60. roku życia, ale nie tylko. 
Klub Seniora otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.

I. „Zręczne ręce”: 
- poniedziałek, godz. 14.30 
- piątek, godz. 14.30

II. Joga: 
- piątek, godz. 13.00

III. Zajęcia z brydża sportowego: 
- wtorek, godz. 13.30

IV. Gimnastyka: 
- poniedziałek, godz. 15.30 
- środa, godz. 15.30

POLSKI ZWIĄZEK 
EMERYTÓW 
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdro-
ju informuje, że wydawane są zaświadczenia na 
zniżkę kolejową. Ponadto zaprasza do udziału 
w następujących wyjazdach:

14 maja – Opole, Moszna.
17 lipca – Złoty Stok, Kotlina Kłodzka.
7 sierpnia – Tarnów, Zalipie.

Informacje można uzyskać w siedzibie Związ-
ku przy ul. 1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki 
w godz. od 9.00 do 12.00, tel. 32 4358 031.

fot. Izabela Grela
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Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Raci-
borskim Rajdzie Rowerowym Środowisk Trzeź-
wościowych dookoła Polski 2019. 

Rajd rozpoczyna się 1 lipca. Uczestnicy ruszą 
z raciborskiego rynku o godzinie 10.00. W ciągu 
46 dni pokonają trasę kilku tysięcy kilometrów 
zahaczając o Polesie, Mazury, Warmię i Pomorze.

Chętni do udziału w rajdzie mogą zgłaszać 
się u komandora rajdu Tadeusza Wilka, tel. 
604824793

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju 
ogłasza 3 przetargi nieograniczone pisemnych ofert na najem lokali 

użytkowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju: 
ul. Jasna 1A (47,79 m2),  
ul. Jasna 1A (75,16 m2),  

ul. Wrzosowa 12A (32,35 m2). 
Przeznaczenie lokali – branża handlowo-usługowa. 

Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl.  
oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.
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MAMY BRĄZ!
  Był to ósmy raz, kiedy drużyna z Jastrzębia-
-Zdroju stawała na ligowym podium.

Choć naszym siatkarzom zabrakło dosłownie 
kilku punktów, aby mieć możliwość walki w fi-
nale fazy play-off, to po sezonie 2018/2019 
niewielu kibiców będzie odczuwać niedosyt. 
Dość powiedzieć, że naszym przeciwnikiem 
w „finale pocieszenia” była rewelacyjna War-
ta Zawiercie, której towarzyszyli nie mniej 
nadzwyczajni kibice. Rywalizacja toczyła się 
do trzech wygranych, a dwa pierwsze mecze 
to były pięciosetowe boje, w których każda 
z drużyn mogła przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. Ostatecznie to Jastrzębski 

Węgiel okazał się w nich lepszy, a „kropkę nad 
i” postawił efektowną, choć niełatwą, wygra-
ną 3:0 przed własną publicznością, która za-
pełniła halę widowiskowo-sportową. Trzecie 
miejsce PlusLigi zapewnia naszemu zespo-
łowi również udział w Lidze Mistrzów. Gra-
tulujemy drużynie, sztabowi, zarządowi oraz 
wszystkim kibicom!

tekst: Łukasz Parylak

GKS JASTRZĘBIE  
PEWNY UTRZYMANIA
Okazałym zwycięstwem 4:0 z Bytovią Bytów piłkarze GKS Jastrzębie zapewnili sobie utrzymanie na 
zapleczu ekstraklasy. Jednak nie był to jeszcze koniec sezonu dla naszej drużyny.

W sobotę, 4 maja, podopieczni Jarosława Skrobacza podejmowali na własnym stadionie ŁKS Łódź, 
który wygraną przy Harcerskiej mógł przypieczętować swój awans do najwyższej klasy rozgrywko-
wej i z nadarzającej się okazji skrzętnie skorzystał. Do przerwy goście prowadzili już dwiema bram-
kami i prowadzenia nie oddali do końca meczu. 

tekst: Łukasz Parylak

fot. GKS Jastrzębie - Andrzej Klocek
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PIĘŚCIARZE 
POWALCZĄ  
W JASTRZĘBIU
18 maja odbędzie się IV Międzynaro-
dowy Turniej Bokserski im. Tadeusza 
Wijasa. Pierwszą walkę zaplanowano 
na 16.00, a odbędzie się ich łącznie 
15. W ringu zaprezentują się zarówno 
kobiety i mężczyźni, w różnych katego-
riach wiekowych i wagowych. Gościem 
honorowym turnieju będzie mistrz 
olimpijski z 1960 roku Marian Kasprzyk.

Tadeusz Wijas zmarł 22 maja 2015 
roku. W swojej karierze zdobył m.in. 
tytuł mistrza Polski w 1986 roku. Po 
zakończeniu kariery był prezesem klubu 
BKS Jastrzębie.

tekst: Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak




