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PO LATACH
ZABYTKOWY
OBIEKT
WYPIĘKNIEJE
Umowa z wykonawcą podpisana.
Rozpoczyna się remont budynku
Łazienki III w jastrzębskim Parku
Zdrojowym.
strona 7

Drodzy mieszkańcy,
kolejny raz wspólnie zdecydujemy na co
zostanie wydana część pieniędzy gminy.
Od 1 do 21 kwietnia można składać propozycje zadań, które będą sfinansowane
z budżetu obywatelskiego w 2020 roku.
Tym razem do rozdysponowania jest ponad 2 mln zł, a jastrzębianie już nieraz
udowodnili, że mają ciekawe pomysły
i potrafią je wypromować. Serdecznie zapraszam do zgłaszania swoich propozycji zadań, bo to Państwo najlepiej znacie
miasto i jego potrzeby, wiecie co można
poprawić albo czego brakuje.
Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami o realizowanych
w mieście inwestycjach i remontach.
Niektóre już trwają, a kolejne wkrótce się
rozpoczną. Jednym z najatrakcyjniejszych
miejsc naszego miasta jest z pewnością
Park Zdrojowy. To tutaj można przenieść
się do czasów uzdrowiska i poczuć klimat
dawnego kurortu. W tym roku przywrócimy blask tej części Jastrzębia-Zdroju. Dotychczas udało się odnowić część głównej alei i sąsiednich ścieżek spacerowych,
a teraz zostanie przebudowany plac
główny pomiędzy Domem Zdrojowym
i Galerią Historii Miasta. Warto dodać, że
funkcjonalność odzyska też historyczny
obiekt Łazienki III. Budynek ten przez 25
lat stał niezagospodarowany, a obecnie
zostanie zmodernizowany i dostosowany do pełnienia funkcji kulturalnej.
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Prezydent Anna Hetman w marcu przedstawiła
radnym propozycję przeznaczenia prawie pół miliona złotych
na dofinansowanie dla marszałka województwa śląskiego,
by ten zlecił opracowanie studium wykonalności dla
odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju.

PRZYWRÓCENIE KOLEI:
MIASTO WYKŁADA NA STÓŁ
PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH
Decyzja o współfinansowaniu studium wykonalności jest efektem
wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez władzę miasta z marszałkiem województwa śląskiego oraz
ministerstwem infrastruktury oraz
zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że ma
ono kosztować 3 mln 200 tys. zł. – Dokument ten ma dokładnie określić, który
wariant odtworzenia linii kolejowej jest
dla Jastrzębia-Zdroju optymalny i gwarantuje najlepsze połączenia z Katowicami – tłumaczy Roman Foksowicz,
zastępca prezydenta.
Propozycja marszałka województwa
śląskiego dotycząca partycypacji finansowej w wysokości 15 procent kosztów

opracowania, tj. 480 tysięcy zł w zupełności pokrywa się zamysłem prezydent
miasta, która planowała od początku
podjęcia się tej inicjatywy.
- Właśnie taka była nasza propozycja od
chwili, gdy pojawił się temat odtworzenia linii kolejowej. Naszą intencją było,
by gminy wniosły swój wkład do wykonania dokumentu, który jest podstawą
odbudowy linii kolejowej do Katowic
– mówi Anna Hetman Prezydent Jastrzębia-Zdroju. - Pozostają jeszcze do
uzgodnienia z marszałkiem kwestie czy
nasz wkład w wysokości 480 tysięcy
złotych będzie wydatkowany w 2019
czy 2020 roku oraz sposób przekazania
dotacji dla marszałka czyli warunki porozumienia – dodaje Anna Hetman.

Biorąc pod uwagę, że prace nad studium wykonalności mogą trwać od
dwóch do trzech lat (wraz z operatem środowiskowym), rozpoczęcie
odbudowy linii kolejowej z Jastrzębia-Zdroju do Katowic może rozpocząć
się już w 2023 roku.
tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, została nową
przewodniczącą Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

HETMAN PRZEJMUJE STERY
SGG skupia w swoich strukturach 29
górniczych gmin członkowskich z województw: śląskiego, małopolskiego,
lubelskiego oraz dolnośląskiego. 5 marca, podczas dorocznego zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w Polsce delegaci gmin członkowskich
wybrali nowe władze i przyjęli budżet
na kolejny rok.

Delegaci Stowarzyszenia Gmin Górniczych
wybrali nowe władze i przyjęli budżet
fot. Łukasz Parylak

Po 20 latach z funkcją przewodniczącego pożegnał się Tadeusz Chrószcz, wójt
Marklowic. Jego miejsce zajęła Anna
Hetman, która od 4 lat pełniła funkcję
wiceprzewodniczącej stowarzyszenia.
– Wybór przyjmuję z pełną świadomością
odpowiedzialności i poczuciem wyzwania
jakie przed nami stoi. Musimy bowiem
uświadomić wielu, zwłaszcza rządzącym,
że eksploatacja górnicza na terenie na-

szych gmin niesie za sobą nie tylko korzyści ale i ma złe strony – powiedziała po
wyborze nowa przewodnicząca.
I zapowiedziała powrót do tematu
zwrotu podatków od wyrobisk górniczych. – Kiedy gminy górnicze oddawały miliony złotych usłyszały, że mogą
liczyć na wsparcie rządu. Póki co, nie
otrzymaliśmy go więc liczę, że uda się
wrócić do tych rozmów.
Kolejnym celem, jaki stawia sobie nowa
przewodnicząca, to wprowadzenie
rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby gminom górniczym pozyskiwanie
nowych inwestorów na równi z samorządami nie objętymi eksploatacją górniczą. Obecnie jest to trudne, głównie
z uwagi na rozległe szkody górnicze.
tekst: Izabela Grela
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28 lutego odbyła się III sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

fot. Łukasz Parylak

OŚWIATOWA SESJA
RADY MIASTA

Oświacie w naszym mieście poświęcona była sesja
Rady Miasta, która odbyła się 28 lutego.

Miasto Jastrzębie-Zdrój konsekwentnie
realizuje założenia Programu Rozwoju
Oświaty. Jednym z najważniejszych zadań jest oczywiście wdrażanie reformy.
Zadanie to przebiega zgodnie z harmonogramem zmian i na bieżąco jest korygowane z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb mieszkańców.
- Rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego to priorytet, który z powodzeniem
udaje się realizować z pomocą lokalnych
przedsiębiorców. Podpisane porozumienia
z Jastrzębską Spółką Węglową, Jastrzębską Spółką Kolejową, Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi i innymi pracodawcami są atrakcyjną dla młodzieży formą
szkolnictwa dualnego. Miasto pozyskało
środki unijne na wyposażenie pracowni
praktycznej nauki zawodu na kwotę 1 664
087,12 zł. Szkoły dzięki programowi Erasmus+ realizują praktyki zawodowe dla
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uczniów w wielu krajach Europy – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.
Poprawa efektywności kształcenia
w szkołach podstawowych, w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych to
zadanie, które również jest realizowane
z pomocą środków unijnych. Zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz nowoczesne
pomoce dydaktyczne nie tylko uatrakcyjniają codzienną naukę, ale przede
wszystkim są skutecznym narzędziem
w zdobywaniu wiedzy.
- Miasto Jastrzębie-Zdrój zgodnie z wymogami ustawowymi zapewnia edukację
przedszkolną dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat. Nasze przedszkola prowadzą
edukację na wysokim poziomie i tworzą
przyjazne przestrzenie dla najmłodszych
mieszkańców. Długo oczekiwane nowe

place zabaw i wielofunkcyjne boiska z pewnością przyczyniają się do dużego zainteresowania rodziców naszymi placówkami
– dodaje Andrzej Pawłowski, naczelnik
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
Miasto zapewnia stałą pomoc dla nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego, dofinansowania do studiów
podyplomowych, ale przede wszystkim w trudnym czasie reformy pomaga
utrzymać zatrudnienie. Bieżące inwestycje i remonty pozwalają utrzymać
nasze placówki oświatowe w dobrym
standardzie.
W roku 2018 wydatki na
oświatę kształtowały się na poziomie
166 114 914,45 zł, a planuje się, że
w 2019 r. wyniosą one 186 025 126 zł.
tekst: Katarzyna Wołczańska

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE
Kształcenie specjalne realizowane jest
głównie w ZS nr 9, SP nr 23 oraz w oddziałach integracyjnych w ZSH i SP nr 5.
Stanowi ono integralną część systemu
edukacji w naszym mieście. Dzieci objętych kształceniem specjalnym w szkołach jest obecnie 617.
Kształcenie specjalne na poziomie
przedszkola jest realizowane w Przedszkolu Specjalnym, w SP nr 23 są dwa
oddziały, w PP nr 12 funkcjonuje grupa integracyjna oraz w PP nr 14 funkcjonują grupy: integracyjna i specjalna.
Łączna liczba dzieci w przedszkolach
objętych kształceniem specjalnym: 93.
Łączna liczba dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach publicznych wynosi: 126.

OFERTA DLA
SENIORÓW
Uniwersytet Trzeciego Wieku to instytucja kształcenia ustawicznego skierowana do ludzi starszych. Najważniejszą
formą działalności UTW są regularnie
odbywające się wykłady. Działają także sekcje: informatyczna, językowa,
dietetyczna, malarska, plastyczna, taneczna, gimnastyczna i jogi. UTW prowadzi warsztaty prawne, podatkowe –
e-usługi, psychologiczne, metamorfozy
wizerunkowej i wizażu oraz artystyczne: teatrzyk i chór.

Pracownia chłodnictwa i klimatyzacji

fot. arch. ZSZ

SZKOŁY
ZYSKAŁY
NOWOCZESNE
PRACOWNIE
Nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi
pracowniami zawodowymi mogą się
pochwalić Zespół Szkół nr 6 oraz Zespół Szkół Zawodowych. Powstały one
w ramach realizacji projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”,
na który nasze miasto pozyskało prawie
890 tys. zł unijnego dofinansowania.
- Projekt stanowi realną odpowiedź
na rosnące zapotrzebowanie szkół
oraz pracodawców na wysoką jakość
kształcenia i wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą. Dzięki niemu wyposażone zostały pracownie dla zawodów: technik informatyk oraz technik
elektryk w Zespole Szkół nr 6, a także
pracownia dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół
Zawodowych - wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.
Podjęte w ramach projektu działania
mają przede wszystkim uatrakcyjnić
i podnieść jakość oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a co za

Pracownia informatyczna

fot. arch. ZS6

tym idzie jak najlepiej przygotować
uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Pracowania dla zawodu technik elektryk została wyposażona m.in. w stoły
elektrotechniczne, zestawy do badania silników asynchronicznych i prądu
stałego, a także zestawy do badania
maszyn synchronicznych, transformatorów czy instalacji mieszkaniowej
oraz jej elementów. Dla zawodu technik informatyk zakupiono stanowiska
do projektowania i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych, stanowiska sieciowych systemów operacyjnych i instalatorskich. W pracowni dla
zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji można natomiast zobaczyć jak
działa pompa ciepła, a także skorzystać ze stanowisk montażowych. To
tutaj uczniowie mają też do dyspozycji stół montażowy z rozdzielnicą,
system automatycznej klimatyzacji
oraz zestaw do lutowania.
tekst: Katarzyna Wołczańska

Pracownia elektryczna

fot. arch. ZS6

Projekt został dofinansowany z RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Całkowita wartość projektu wynosi 935 700 zł.
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CO Z TĄ BUDOWĄ
SALI KONCERTOWEJ?

RUSZA REWITALIZACJA
PARKU ZDROJOWEGO
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

fot. Łukasz Parylak

Choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że budowa sali koncertowej
przy Państwowej Szkole Muzycznej
w Jastrzębiu-Zdroju stanęła w miejscu,
postęp prac jest duży. Jak zapewnia wykonawca inwestycji – firma Mostostal
Zabrze, gotowe są już przyłącza i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz sieci ciepłowniczej. Wykonano także przebudowę sieci gazowniczej oraz
sieci średniego i niskiego napięcia.
Przedstawiciel Mostostal Zabrze nie
ukrywa, że realizacja tego przedsięwzięcia to ambitne zadanie. Sala powstaje w ściśle zabudowanym terenie
a i konstrukcja pod względem budowlanym jest skomplikowana.
Przypomnijmy, sala muzyczna będzie miała konstrukcję żelbetową, o bardzo ciekawej elewacji – to będzie element, który na
pewno będzie ją wyróżniał spośród innych
podobnych. Projekt zakłada wykonanie
nowoczesnego budynku, w którym znajdować się będzie sala koncertowa z widownią dla 360 osób, przestrzenią foyer,
zapleczem dla artystów i pomieszczeniami sanitarno – technicznymi.
W ramach prac przewidziane jest wykonanie budynku sali koncertowej
z łącznikiem wraz z infrastrukturą wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu
uwzględniającym projekt przestrzeni
publicznej w formie placu wejściowego
oraz skweru.
Budowa sali koncertowej ma być zakończona z końcem 2020 roku.
tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak
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Cel jest jeden –
przywrócenie
dawnego blasku
wizytówce miasta
- Park Zdrojowy jest jedną z najatrakcyjniejszych części Jastrzębia-Zdroju. Swoją
architekturą przypomina o uzdrowiskowych korzeniach naszego miasta. W tym
roku przywrócimy blask tego miejsca –
mówi prezydent Anna Hetman.
Inwestycja to kontynuacja rozpoczętego kilka lat temu przedsięwzięcia
mającego na celu rewitalizację parku.
Dotychczas udało się odnowić część
głównej alei i sąsiednich ścieżek spacerowych. Tym razem zakres robót obejmie północną część parku. Firma Melkad, która wygrała przetarg, do końca
roku zobowiązana jest do przebudowy
i odrestaurowania placu głównego pomiędzy Domem Zdrojowym i Galerią
Historii Miasta wraz z fontanną, muszlą
koncertową, ścieżką przed frontem i za
budynkiem GHM.
Dodatkowo prace obejmą alejkę główną od biblioteki „Masnówka” do parku,

ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego, placyk z pergolami koło Domu
Zdrojowego. Roboty mają bardzo szeroki zakres. Ujmują również odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji
deszczowej, oświetlenie terenu, schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury. Wszystko pod
okiem wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Katowicach.
Z uwagi na bardzo szeroki zakres inwestycji część parku będzie zamknięta dla
mieszkańców aż do końca roku. A w sezonie letnim organizowane tam imprezy
będą przeniesione na OWN oraz do jaru
południowego. Co najważniejsze ograniczenia nie dotyczą biblioteki Masnówka, Domu Zdrojowego i Inhalatorium. Do
tych miejsc mieszkańcy i odwiedzający
nasze miasto turyści będą mogli dotrzeć
spacerując od ul. 1 Maja. – Wiem, że to
dla wielu mieszkańców spore utrudnienie,
ale jestem przekonana, że efekt końcowy
będzie na tyle zadawalający, że będziemy
z podziwem patrzeć na nasz Park Zdrojowy – dodaje Anna Hetman.
Całość inwestycji kosztować będzie
4,2 mln zł.
tekst: Izabela Grela

W tym roku mija 25 lat odkąd budynek
Łazienek III stał niezagospodarowany
i niszczał. Na szczęście ten stan rzeczy już wkrótce się zmieni. Prezydent
miasta Anna Hetman oficjalnie podpisała umowę z wykonawcą – firmą
Mostostal Zabrze, która w ciągu najbliższych 10 miesięcy ma zmodernizować i rozbudować budynek Łazienki
III. Tym samym niechlubna historia zabytkowego obiektu doczeka się szczęśliwego finału. - Naszemu historycznemu obiektowi Łazienki III wreszcie
przywracamy funkcjonalność. Liczę na
to, że remont przebiegać będzie sprawnie. W tym samym czasie modernizowana jest północna część Parku Zdrojowego. Cieszę się, że pracownikom urzędu
udało się zgrać to w tym samym czasie.
Dzięki temu z początkiem nowego roku
mieszkańcy i wielu przyjezdnych będzie
mogło korzystać z tego urokliwego, historycznego zakątka Jastrzębia-Zdroju –
mówi prezydent Anna Hetman.

tów sztuki z fotografią analogową.
Obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Co ważne, miasto pozyskało na tę inwestycję prawie 6,6 mln złotych dofinansowania. Całkowity koszt wynosi 9
mln 992 tysiące złotych. Roboty mają
zakończyć się z końcem roku. – Termin jest ambitny, ale wchodzimy w dobry okres pogodowy. Zależy nam na jak
najszybszym zakończeniu tej inwestycji.
Harmonogram robót jest doprecyzowany.
Ruszamy w połowie marca – mówił podczas podpisania umowy wykonawca.
Przypomnijmy, że wybudowany około
1920 roku budynek Łazienki III, w czasach funkcjonowania uzdrowiska, był
miejscem terapii w postaci „biczów
wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz
z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod
zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały
odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku
wyremontowany budynek oddano do
użytku jako Zakład Przyrodoleczniczy.
Zabiegi były prowadzone do roku 1994,
wtedy to budynek stał się własnością
miasta. 30 kwietnia 1993 roku został
wpisany do rejestru zabytków.

Plan, rozpoczynającej się w połowie
marca inwestycji, zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego budynku.
W zmodernizowanym zabytkowym
obiekcie planuje się organizację wystaw, których tematem przewodnim
będzie sztuka współczesna, a także
warsztatów artystycznych. Dzięki pracowni fotograficznej z ciemnią artyści
fotograficy zapoznają młodych adep-

fot. Łukasz Parylak

tekst: Izabela Grela

PO LATACH ZABYTKOWY
OBIEKT WYPIĘKNIEJE

Umowa z wykonawcą podpisana.
Rozpoczyna się remont budynku Łazienki III
w jastrzębskim Parku Zdrojowym.

fot. Łukasz Parylak

Prezydent miasta i firma Mostostal
Zabrze podpisali umowę
fot. Izabela Grela

fot. arch. Galeria Historii Miasta
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MIESZKANIA W ZDROJU NABIERAJĄ KSZTAŁTÓW

Wznoszenie murów segmentów A i B
jest już na ukończeniu. Wykonywana jest
więźba dachowa i trwa docieplanie ścian
zewnętrznych styropianem. Rozpoczęły
się też prace związane z budową przyłącza wodnego i kanalizacji.
Wewnątrz budynku prace budowlane
również postępują dynamicznie. Układane są kolejne metry kabli elektrycznych
i przewodów teletechnicznych, a także
wykonywana jest instalacja sanitarna.
- Możemy się pochwalić, że we wszystkich mieszkaniach są już wstawione okna
i w wielu na ścianach położone tynki. Rozpoczęły się prace związane z wylewaniem
posadzek, a wkrótce roboty wykończeniowe

w mieszkaniach. Oprócz tego, zamówiliśmy
stolarkę drzwiową oraz balustrady, a także
wybraliśmy płytki oraz panele - wyjaśnia
Dariusz Chmielewski, członek zarządu
JTBS Daszek Sp. z o.o.

Wkrótce na lokatorów będzie tutaj
czekać 27 mieszkań i tyle samo miejsc
postojowych w garażu podziemnym.
Mieszkania będą miały powierzchnię
od 50 do 80 m², od dwóch do czterech pokoi. Wszystkie zaprojektowane zostały z balkonami lub tarasami
zielonymi i przynależnymi do nich
komórkami lokatorskimi. W każdym
z segmentów znajduje się również
wózkownia oraz suszarnia.

Niegdyś jeździły tędy pociągi,
teraz jeżdżą rowerzyści
fot. Łukasz Parylak

Nowy budynek przy ul. Witczaka
fot. Łukasz Parylak

Inwestycję, z pomocą preferencyjnego
kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, realizuje Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
tekst: Katarzyna Wołczańska

Do końca marca
poznamy firmy,
które budować
będą w JastrzębiuZdroju żelazny szlak
rowerowy.

WSZYSTKO NA
DOBREJ ŚCIEŻCE

Pięć samorządów leżących bezpośrednio
przy granicy polsko-czeskiej postanowiło w miejscu zamykanych, niewykorzystanych linii kolejowych stworzyć trasy
rowerowe - unikatowy transgraniczny
produkt turystyczny. Pomysł okazał się
strzałem w 10.

Ze względów organizacyjnych tej niełatwej
inwestycji, postanowiono o etapowaniu
realizacji tego zadania. Samorządy zaczęły
od stworzenia pierwszej małej pętli Żelaznego Szlaku Rowerowego. W Jastrzębiu-Zdroju budowa pierwszego - prawie
kilometrowego, odcinka tras rowerowych
zakończyła się w ubiegłym roku.
W tym roku rusza drugi etap przedsięwzięcia, realizowany w ramach projektu „Ro-
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werem po żelaznym szlaku”. W Jastrzębiu
długość trasy wynosi aż 9 kilometrów.
W granicach naszego miasta przebiegać
będzie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej
z Moszczenicy do Zebrzydowic.

Cała budowa szlaku rowerowego podzielona jest na 4 odcinki. Wszystko w celu
przyśpieszenia realizacji zadania. – Do końca marca zamkniemy procedury przetargowe
i poznamy wykonawców poszczególnych
odcinków. W kwietniu planujemy rozpoczęcie
robót. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie zakończona w trzecim kwartale

2020 roku – tłumaczy zastępca prezydenta Roman Foksowicz.
Zakres jest szeroki, począwszy od odwodnienia i utwardzenia terenu, zniwelowania różnicy poziomów, aż po nałożenie nawierzchni mineralno-żywicznej
na podbudowie z betonu jamistego.
Całość przedsięwzięcia kosztować będzie 18,4 mln zł. Na jego realizację Jastrzębie-Zdrój pozyskało ponad 8 mln zł
unijnego dofinansowania.
tekst: Izabela Grela

Projekt „Rowerem po żelaznym szlaku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

MIASTO BIERZE SIĘ
ZA WIADUKTY

Jastrzębie przystępuje do realizacji miejskiego planu naprawy
wiaduktów. Jeszcze w tym roku zrealizowane zostaną trzy
poważne inwestycje: przebudowa wiaduktów na ulicy Wyzwolenia
i Zdziebły oraz w ciągu Alei Piłsudskiego.
Pierwsza inwestycja już się rozpoczęła.
Od 25 lutego br. zamknięty jest fragment ulicy Wyzwolenia na odcinku 200
metrów w rejonie wiaduktu i skrzyżowania z ulicą Ruptawską.
- Zakres robót obejmuje rozebranie
starego, budowanego jeszcze w latach
70-tych wiaduktu. Zasypanie wyrwy po
demontażu i stworzenie specjalnego, betonowego przepustu, by umożliwić tamtędy przejazd rowerzystom – tłumaczy
Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budrol
z Pawłowic. Roboty potrwają do końca
roku. W tym czasie wyznaczony będzie
objazd ulicami: Ranoszka, Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II, Jagiełły i Cieszyńską. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł.

bezpieczeństwa obecnie wprowadzone
jest ograniczenie ruchu kołowego.
- Przystępując do realizacji miejskiego
planu naprawy wiaduktów kierujemy się
przede wszystkim oceną stanu technicznego tychże obiektów. Większość wiaduktów na terenie naszego miasta budowanych było w latach 70-tych. Ich stan
techniczny pozostawia wiele do życzenia.
Nasz plan uwzględnia też towarzyszące
inwestycjom utrudnienia dla mieszkańców
i konieczność wprowadzenia objazdów.
Remonty wiaduktów są tak zaplanowane,
by nie sparaliżować miasta. Są też skrojone na miarę możliwości naszego budżetu
– podsumowuje prezydent Anna Hetman.

Miejski plan naprawy wiaduktów zakłada kompleksowy remont jeszcze
dwóch obiektów. Do końca kwietnia
będzie gotowa dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu w ciągu Alei
Piłsudskiego. W maju miasto ogłosi
przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem od września ruszy
przebudowa wiaduktu, na którym dla

tekst: Izabela Grela

OTWARCIE
TĘŻNI NA OWN-IE
LADA DZIEŃ

fot. Łukasz Parylak

Najprawdopodobniej od 15 marca br.
jastrzębianie będą znów mogli cieszyć
się dobrodziejstwem tężni na OWN-ie. –
Chcemy jak najszybciej po przerwie zimowej
uruchomić tężnię, jednak jej funkcjonowanie
ściśle uzależnione jest od warunków pogodowych – mówi Zofia Florek, dyrektor
MOSiR-u. - System rozprowadzający solankę nie znosi niskich temperatur, dlatego warunkiem koniecznym do uruchomienia tężni
są dodatnie temperatury - dodaje.

W tym sezonie kuracjusze będą mogli
korzystać z inhalacji z wykorzystaniem
zdrowotnej solanki z Zabłocia. Co warte
podkreślenia, solanka została w stu procentach wymieniona, tak by zachowała
najlepsze do inhalacji parametry.
Tężnia pracować będzie przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, aż do zakończenia sezonu.
tekst: Izabela Grela
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O BEZPIECZEŃSTWIE
W INTERNECIE

To było kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców,
które od prawie roku organizuje miasto Jastrzębie-Zdrój.

Polskie firmy stają się coraz bardziej
atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców – zarówno bezpośrednim,
ale także jako punkt zaczepienia do
kolejnych ataków. Stawia je to pod
ogromną presją, szczególnie jeżeli
chodzi o aktualność narzędzi, procesów i praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa.
Stąd pomysł, by zorganizować
szkolenie na temat „Cyberbezpieczeństwo — dlaczego dotyczy
nas wszystkich i dlaczego warto
w nie inwestować?”. Poprowadził
je dla jastrzębskich przedsiębiorców Kamil Górnicz z firmy SafeBit.

noosobowa, czy duża korporacja –
mówi prelegent.
I dodaje, że zapewnienie bezpieczeństwa
informatycznego
i ochrony danych jest procesem
ciągłym. Każda firma jest inna,
dlatego plan zabezpieczenia danych, urządzeń czy pracowników
powinien być dopasowany do
profilu działalności. Jednak istnieje kilka uniwersalnych zasad,
o których każdy przedsiębiorca
i pracownik powinien wiedzieć —
dzięki czemu, możemy uchronić
naszą firmę przed utratą pieniędzy, wizerunku czy klientów.

- Niestety często firmy te dysponują ograniczonym personelem
o pożądanych kwalifikacjach. Tymczasem dzisiejszy obraz cyberprzestępczości sprawia, że każda firma
może być potencjalnie zagrożona
– niezależnie czy jest to firma jed-

tekst i fotografia: Izabela Grela

Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego
i ochrony danych jest procesem ciągłym

Następne szkolenie dla przedsiębiorców już wkrótce.
Więcej informacji na ten temat na www.jastrzebie.pl

MULTIMEDALISTKA NATALIA
GOŚCIŁA W URZĘDZIE
Przepływa 4 kilometry dziennie, trenuje dłużej niż pół życia, nie pamięta
dokładnie ile ma medali, ale około 140.
Jastrzębski magistrat odwiedziła Natalia
Grech – zawodniczka Klubu Pływackiego
H20 Jastrzębie-Zdrój.

Prezydent miasta pogratulowała Natalii Grech sukcesów
fot. Łukasz Parylak
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Natalia dominuje w regionalnych zawodach pływackich. Jastrzębska multimedalistka jest m.in. poczwórną Mistrzynią
Śląska, a przy tym dziewczyną niezwykle
skromną. Wizyta była okazją do podzię-

kowania podopiecznej Edyty Klimek za
godne reprezentowanie naszego miasta.
- Każdy sukces jest przyjmowany z radością
i satysfakcją przez mieszkańców, w imieniu
których dziękuję – podkreśla prezydent
miasta Anna Hetman.
Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
i życzymy kolejnych medali, wytrwałości
w wytyczaniu i osiąganiu nowych celów.
tekst: Łukasz Parylak

ZABEZPIECZYĆ PAMIĘĆ
„Pragnieniem naszym jest, aby przyszłe pokolenia nie przeżyły tego, co
nas spotkało.” – podkreślają Sybiracy,
dla których pomimo upływu czasu
wspomnienia deportacji w głąb terytorium ZSRR i zgotowanej im tam
gehenny są wciąż bolesne. 11 lutego
członkowie Związku Sybiraków –
koła Jastrzębie-Zdrój zapalili znicze
przy symbolicznym grobie poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie
II wojny światowej oraz Sybirakom
i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich, który znajduje się
na cmentarzu komunalnym przy ul.
Okrzei. 10 lutego 1940 roku nastą-

Aby zapisać się na listę odbiorców takich smsów, na stronie www.jastrzebie.pl w panelu „Ważne informacje”,
wybierz ikonę „Serwis SMS”.
Dalej wystarczy wpisać numer komórki, wybrać akcję „zapisz się”
i grupę, jakiej mają dotyczyć powiadomienia. Po chwili na podany numer telefonu otrzymasz kod
weryfikacyjny, który należy wpisać
w odpowiednie pole formularza.

piła pierwsza masowa deportacja
na Sybir. Sowieci wywieźli około 140
tys. osób. 70% tego kontyngentu stanowili Polacy.
- Pragniemy, aby ktoś nas tutaj zastąpił.
Zwracamy się do młodego pokolenia
oraz przede wszystkim do nauczycieli,
aby pomogli nam zabezpieczyć pamięć
i prawdę o tamtych wydarzeniach apelował Ryszard Czernecki, Prezes
Związku Sybiraków - Koło w Jastrzębiu-Zdroju. W symbolicznym
grobie znajduje się ziemia spod Lenino, spod Monte Cassino, z Katynia,
Ostaszkowa, Bykowni oraz Syberii.

Sybiracy zapalili znicze przy symbolicznym grobie

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

ZAPISZ SIĘ DO SERWISU SMS

Dołącz do systemu powiadamiania SMS, a będziesz
otrzymywać bezpłatne wiadomości z ostrzeżeniami
i informacjami z naszego miasta.
Smsy obejmują:
- ostrzeżenia takie jak np.: komunikaty o burzach i nawałnicach,
przerwach w dostawie mediów, czy utrudnieniach w ruchu,
- informacje np. o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

ŚWIĘTO
OBRONY
CYWILNEJ
Dzieci i młodzież nagrodzono za udział w konkursach
fot. Łukasz Parylak

Przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, a także dyrektorzy zakładów pracy z naszego miasta oraz pracownicy tych zakładów, zajmujący się sprawami obrony cywilnej wzięli udział
w uroczystości z okazji Światowego Dnia Obrony
Cywilnej. Spotkanie odbyło się 1 marca w Domu
Zdrojowym. Była to okazja do wręczenia wyróżnień
i podziękowań za realizację zadań z zakresu spraw
obronnych i zarządzania kryzysowego oraz pomoc
w upowszechnianiu Obrony Cywilnej.
Zaproszeni goście mogli też oklaskiwać dzieci
i młodzież nagrodzoną przez prezydenta miasta
Annę Hetman oraz komendanta straży miejskiej
Grzegorza Osóbkę za udział w konkursach: „Ferie to
czas bezpiecznej zabawy dla wszystkich nas” oraz
„Wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie
cywilnej”. Jastrzębskie obchody Dnia Obrony Cywilnej uświetnili swoim występem młodzi artyści
reprezentujący Państwową Szkołę Muzyczną I i II
stopnia z Jastrzębia-Zdroju.
Światowy Dzień Obrony Cywilnej przypada 1 marca. Został on ustanowiony w 1972 r. przez Międzynarodową Organizację Obrony Cywilnej, aby
przypominać rządom państw o konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków klęsk
żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych oraz wciąż
trapiących ludzkość wojen.
tekst: Aleksander Kaszak
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ŚWIAT
W SKALI
Włodzimierz i Alicja Kozieł to ludzie,
których pasja i zaangażowanie wprawiają przypadkowe osoby niemal
w zdumienie, a z pewnością wzbudzają
podziw. Nie sposób przejść obojętnie
obok ich boksu w podziemnym pasażu.
Całe drzwi i szyby pokryte są archiwalnymi fotografiami związanymi z koleją
– Po to, żeby przy pracach na makiecie
nie czuć się jak w akwarium. Nie dało się
pracować, bo wszyscy przychodzili i pytali: a skąd to, jak to, po co i na co – tłumaczy właściciel Nastawni – Mikrokolei
Jastrzębie-Zdrój.
A wchodząc do środka przenosimy się
do zupełnie innego wymiaru (dosłownie) - do świata w skali H0, gdzie każdy nagle zmienia się w małe dziecko
i krzyczy w podnieceniu, kiedy miniaturowe wagoniki ciągnięte przez malutkie repliki lokomotyw powodują przypadkowe wykolejenie.
Od czego się zaczęło?
Dwa lata temu byliśmy na festiwalu,
gdzie widzieliśmy podobne makiety i pomyśleliśmy, że mamy na tyle cierpliwości, sprzętu i zapału, aby spróbować czegoś kreatywnego. No i chyba udało się
– zainteresowanie jest całkiem spore.
Co czeka na odwiedzających?
Naszą główną grupą docelową są dzieci (i ich rodzice). Jest to alternatywa dla
spędzania rodzinnie wolnego czasu.
Jesteśmy miejscem dla chcących prze-
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żyć przygodę z koleją, a nie wystawą za
szkłem do podziwiania. U nas można
samemu zbudować prosty pociąg lub
budynek, a później chwycić w dłoń pilot
i poprowadzić skład wśród własnoręcznie stworzonych zabudowań – a przy
okazji nauczyć się podstawowych zasad
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i kto
wie, może łyknąć „kolejowego bakcyla”.
Kolej to nie tylko praca, ale też pasja.
Nastawnia kształci małych kolejarzy?
Mając na uwadze plany dotyczące powrotu kolei pasażerskiej do Jastrzębia-Zdroju oraz to, że Jastrzębska Spółka
Kolejowa podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych o kształceniu kolejarzy, mamy nadzieję, że ludzie
młodzi, którzy szukają swojej przyszłości
tu właśnie ją znajdą. W ramach promocji tego zawodu wystawiliśmy makietę
m.in. na Giełdzie Szkół czy Miasteczku Zawodów. W młodych ludziach, od
przedszkola trzeba rozwijać talent, zainteresowania, pasje, aby rozpoznali swoje
powołanie. I oderwali się od tabletów.
Modelarstwo zamiast komputera?
Uczy kreatywności i planowania przestrzennego. Każda umiejętność jest potrzebna, a jak jej nie mamy to trzeba ją
nabyć. Choćby sianie trawy na makiecie,
wydawałoby się - rzecz prosta –elektryczna łapka na muchy rozebrana na
części pierwsze, połączona z metalowym sitkiem daje nam prostą elektro-

H0

sadzarkę. Trawę na ok.15 m2 makiety
„sialiśmy” dwie noce (śmiech). Mamy tu
też elektronikę – miłośnicy lutowania
znajdą również coś dla siebie. No i cała
infrastruktura – osoby z zacięciem plastyka też nie będą się nudzić.
Makieta jest ciągle rozwijana?
Właściwie to ciągle jest w fazie projektowania. Wciąż dokładamy nowe elementy, wzorujemy się na dawnej infrastrukturze kolejowej Jastrzębia-Zdroju.
W planach mamy zbudowanie obrotnicy. Może nasz model nie wygląda jak
w muzeum, z pewnością wymaga dopracowania, ale co odróżnia nas od konkurencji, to możliwość oddania sterów
każdemu chętnemu. W naszej makiecie,
tak jak dawniej, wszystko jest sterowane przez człowieka. Nie ma podpiętego
komputera, który zawiadywałby całym
systemem i czuwał nad porządkiem.
U nas liczy się dobra zabawa. Czas spędzony w Nastawni będzie czasem dobrze wykorzystanym, rozwijającym logiczne myślenie i rozbudzającym pasje.
Nastawnia jest czynna we wtorki
i czwartki od 16.30 do 18.30. Istnieje możliwość umówienia się w innych
terminach po telefonicznej rezerwacji.
Mieści się w podziemnym pasażu pod
Rondem Centralnym. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej:
www.nastawnia.slask.pl
tekst i fotografie: Łukasz Parylak

ZRÓB KROK
W PRZÓD

Osoby
niepełnosprawne,
rodziny
z dzieckiem z niepełnosprawnością, bezrobotni, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, a także osoby niesamodzielne i bezdomne mogą otrzymać
różnorodne formy wsparcia. Wszystko
to w ramach projektu „Krok w przód.
Wzmacnianie potencjału społeczno-za-

wodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”. W zależności od indywidualnych potrzeb będzie
można skorzystać z pomocy prawnika,
psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy, czy brokera edukacyjnego. Jest to też szansa
na zdobycie kwalifikacji potrzebnych na
rynku pracy, np. zrobienie bezpłatnego
kursu prawa jazdy.
Projekt „Krok w przód” realizowany
jest - z wyłączeniem części ulic - na os.
1000-lecia, os. Zofiówka, os. Przyjaźń,
os. Jastrzębie Górne i Dolne, os. Gwarków, os. Zdrój oraz w sołectwie Szeroka
- ul. Gagarina (108, 110, 112, 116).
Obecnie prowadzone są działania aktywizacyjne dla osób bezdomnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
oraz grupy seniorów z osiedla Przyjaźń.

Obejmują one warsztaty i treningi motywacyjne, a w planach są wycieczki,
ogniska oraz wspólne wyjścia na basen.
- Projekt ma na celu pobudzenie aktywności zarówno społecznej, jak i zawodowej mieszkańców. W sposób szczególny
chcieliśmy dotrzeć do matek dzieci niepełnosprawnych i udzielić im wsparcia począwszy od kursu zawodowego, poprzez
działania prozdrowotne, a skończywszy
na warsztatach i treningach – mówi koordynator projektu Bartosz Tyrna ze
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner.
Strona internetowa projektu: www.
krok.deltapartner.org.pl.
Informacja
i zgłoszenia do projektu poprzez animatorów lokalnych prowadzone są pod
nr tel.: 503 964 007, 515 875 577, 508
332 276.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jest realizowany przez miasto Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.

RODZINA REPATRIANTÓW ZAMIESZKAŁA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Jastrzębiu-Zdroju. To małżonkowie Walery i Tatiana, którzy przybyli do
nas z dwójką dzieci: 9-letnią Jekateriną
i 16-letnią Ariną. Rodacy ze Wschodu
przyjechali do Polski pod koniec stycznia.
- Mamy polskie korzenie i tęskniliśmy za
krajem. Chcieliśmy mieszkać w Polsce,
tutaj pracować i tutaj wychowywać nasze
dzieci. Miasto jest duże, piękne, tereny
pagórkowate, wokół drzewa. To zupełnie
inny krajobraz od tego, który znaliśmy do
tej pory – mówi pani Tatiana.

Dla nowej czteroosobowej rodziny miasto
przygotowało mieszkanie na os. Przyjaźń.
Dwupokojowe M zostało wyremontowane, wszystkie pomieszczenia zostały też
umeblowane i wyposażone w niezbędne
rzeczy. Na ten cel miasto otrzymało dotację z budżetu państwa. Jednak wyremontowane mieszkanie to połowa sukcesu.
Teraz trzeba przetłumaczyć wszystkie
dokumenty od aktu urodzenia po dowód
osobisty i paszport na język polski, tak
żeby małżonkowie mogli podjąć pracę,
a dzieci iść do szkoły.

– Lubimy być przydatni, coś robić, więc
chętnie podjęlibyśmy już pracę. Dziewczynki nie mają jeszcze koleżanek, ale jak
pójdą do szkoły i będą wśród rówieśników, to pewnie szybko się to zmieni – dodaje pani Tatiana.
W załatwianiu formalności pomagają
urzędnicy. - Cieszę się, że Jastrzębie-Zdrój ma nowych mieszkańców. Myślę,
że przy naszej pomocy rodzina szybko
zaaklimatyzuje i przystosuje się do nowego miejsca – podkreśla Anna Hetman,
prezydent miasta.
tekst: Katarzyna Wołczańska

STRAŻACY
RAZEM
PRZECIWKO
POWODZI

Podniesienie transgranicznej gotowości
do podejmowania działań w przypadku
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych
i kryzysowych przez jednostki straży
pożarnej to główny cel projektu „Razem
przeciwko powodzi”. Projekt realizują
Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karwina oraz Petrovice u Karwiny.
- Jest to odpowiedź na podtopienia i powodzie, które okresowo występują na
terenach sąsiadujących ze sobą gmin
z pogranicza polsko-czeskiego. W ramach
jastrzębskiej części projektu zakupiona
została profesjonalna motopompa pływająca typu Niagara oraz piła łańcuchowa,

a wkrótce wzbogacimy się o łódź płaskodenną. W naszym mieście odbyły się też
teoretyczne ćwiczenia z udziałem strażaków – wyjaśnia Grzegorz Osóbka, komendant Straży Miejskiej.
Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie na pograniczu wspólnych
działań i akcji symulacyjnych z zakresu
reagowania na występujące powodzie
i ich skutki, z wykorzystaniem zakupionego przez partnerów sprzętu. Wartość
projektu, którego realizacja potrwa do
czerwca br., wynosi 1 109 520, 53 euro,
w tym dla Jastrzębia-Zdroju jest to około 350 000 euro.

Projekt „Razem przeciw powodzi“ został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
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Mieszkańcy chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć przygotowanych w Klubie Seniora

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

6 kwietnia
Częstochowa, Sanktuarium św. Ojca Pio, Leśniów,
Gidle. Cena 90 zł.
13-26 kwietnia
Wielkanoc w Jarosławcu, 40 zabiegów, 3 posiłki +
atrakcje, dojazd, ubezpieczanie, opłata klimatyczna.
Cena 2000 zł. (6 - 19 lipca oraz 31 sierpnia – 13 września wczasy w Jarosławcu).
4 maja
Kraków, Centrum Jana Pawła II, zwiedzanie miasta
meleksem. Cena 130 zł z obiadem.
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.
Informacja pod nr tel.: 32 471 2071, 535 997 170 (kontakt 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.
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WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
28 - 29 maja - Krynica - Dolina Popradu.
25 maja – zabawa z okazji Dnia Matki – Harian.
21 czerwca - Zamek Książ w Wałbrzychu, ogrody.
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 mieszkańców 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-Zdroju informuje, że wydawane są zaświadczenia na
zniżkę kolejową. Ponadto zaprasza do udziału
w następujących wyjazdach:

14 maja – Opole, Moszna.
17 lipca – Kotlina Kłodzka.
7 sierpnia – zwiedzanie Domu Malarek w Zalipiu.
6–16 września – wczasy w Brennej. Cena 950 zł.
11 września – Opawa, Czechy.
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.
fot. Piotr Kędzierski

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Jastrzębie-Zdrój o symbolu roboczym R84 i R67
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39
ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwał: Nr II.9.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Nr II.10.2018 z dnia 25
stycznia 2018 r., odpowiednio:

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów
miejscowych.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 8 kwietnia 2019 r. - osobiście, ustnie
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art.
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju, w granicach określonych w załączniku graficznym,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei
o symbolu roboczym R67, w granicach określonych w załączniku graficznym.
Zmiany w/w planów będą ograniczone wyłącznie do zapisów dotyczących realizacji inwestycji z zakresu usług okołopogrzebowych, aktualizacji granic złóż, terenów i obszarów górniczych oraz strefy ochrony sanitarnej istniejących cmentarzy
wraz ze stosownymi zmianami rysunków i legend planów. Oznacza to, że nie będą
rozpatrywane wnioski i uwagi dotyczące innych zagadnień niż wymienione.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych planów miejscowych.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 55, działając na podstawie Art. 35 ust. 1 Ustawy
o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych do oddania w najem.

* minimalne miesięczne stawki czynszu najmu zostaną ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Nr Or.IV.0050.659.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej,
stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 1 stycznia każdego roku będą podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech
pierwszych kwartałów, w których stawki uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów Miejskiego Zarządu Nieruchomości tel. 32 47-87-016.
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SZEŚCIORO
ZAWODNIKÓW,
SIEDEM MEDALI
22 lutego sześcioro zawodników Jastrzębskiego Klubu Kyokushin Karate
Kumite brało udział w XX Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Nysie.
- Skupiliśmy się przede wszystkim na
wystawieniu naszych starszych chłopaków w kategorii Kumite Open Oldboy (+
35 lat) – pisze Shihan Janusz Piórkowski
– wielkie słowa uznania za ducha walki
dla Grzegorza i Tomka, gdyż ci dwaj zawodnicy są grubo po czterdziestce.
Łukasz Janczukowicz wywalczył złoty,
Grzegorz Nalewajek – srebrny, a Michał Gmyrek i Tomasz Klimkowicz –
brązowe medale.
Nie były to jedyne medalowe zdobycze
klubu. Robert i Marta Nalewajek (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa) dorzucili
do dorobku po srebrnym krążku w kategorii Kumite. Marta dodatkowo przywiozła też srebro w kata.
tekst: JKKK Kumite

PRACOWITY
WEEKEND
W AUSTRII
Klub Judo Koka przywiózł worek medali
z rozgrywanego w miejscowości Vöcklabruck Pucharu Austrii.
Pierwszego dnia zawodów rywalizowali
młodzicy. Złoty medal w kategorii U16
do 81 kg zdobył Łukasz Sojak pokonując w finale klubowego kolegę Bartosza
Moćkuna. Brąz w kategorii U16 do 48
kg zdobyła Karolina Śmiech. Drugi dzień
stał pod znakiem rywalizacji najmłodszych judoków. Srebrny medal zdobyła
Anna Kutyła oraz Kacper „Szczypior”
Nowak, a brązowy - Filip Moćkun.
tekst: Judo Koka

fot. Łukasz Parylak
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PIĘKNY
POCZĄTEK
WIOSNY
Na taką inaugurację rundy wiosennej czekaliśmy. GKS Jastrzębie pewnie pokonał Odrę Opole.

Jednak pierwszy mecz przy Harcerskiej w tym roku zaczął się źle.
Kibice jeszcze nie zagrzali miejsc,
a Hubert Gostomski, debiutant między słupkami GieKSy, musiał wyciągać piłkę z bramki po akcji Szymona
Skrzypczaka. Na szczęście szybki
gol podziałał na piłkarzy Jarosława Skrobacza jak zimny prysznic
i już w 15. minucie stan rywalizacji
wyrównał się, a bramkę na swoje konto zapisał Dawid Gojny. Nie
musieliśmy długo czekać na gola
dającego prowadzenie, bo już w 35.
minucie Jakub Wróbel, kolejny debiutant w składzie, pięknym ude-

rzeniem głową pokonał bramkarza
Odry. Trafienie zostało wybrane najładniejszym golem kolejki – trudno
wyobrazić sobie lepszy debiut.

Druga połowa nie dostarczyła kibicom
aż tylu emocji. Jastrzębianie postawili
na solidną defensywę, a goście musieli zagrać va banque. I to zemściło
się na drużynie z Opola w 75. minucie,
kiedy to Kamil Jadach ustalił wynik
spotkania na 3:1. Był to jednocześnie
pierwszy gol kapitana drużyny GKS
Jastrzębie w I lidze.
W głosowaniu internautów najlepszym
zawodnikiem spotkania został Dawid
Gojny, który strzelił pierwszą bramką,
a przy dwóch kolejnych asystował.
tekst: Łukasz Parylak

ZŁOTE JKH

W ŚLAD CZERKAWSKIEGO?

W finale XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Małopolska
2019 w Krynicy, łączona ekipa JKH GKS Jastrzębie i UKS Zagłębie Sosnowiec ograła UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok 5:1 i zdobyła Mistrza Polski w kategorii Junior Młodszy.

Bardzo dobre wiadomości napłynęły z Warszawy, gdzie zakończył się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie
V Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym 2019. W turnieju
rywalizowali zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi.

Autorami 4 trafień finałowych byli zawodnicy JKH. Był to udany
rewanż z Niedźwiadkami za porażkę w grupie. Brązowy medal
wywalczyła drużyna Polonii Bytom/Zryw Ruda Śląska. O sile
ofensywnej tej łączonej ekipy stanowili zawodnicy JKH, bowiem
na 30 zdobytych goli aż 23 padło łupem zawodników naszego
klubu. Niekwestionowanym liderem punktacji kanadyjskiej został nasz zawodnik Jakub Blanik, który w pięciu meczach zdobył
20 punktów (6 bramek i 14 asyst). Zawodnik ten odebrał dwie
nagrody indywidualne za najlepszego strzelca i najlepszego
zawodnika. W pierwszej „piątce” klasyfikacji strzelców turnieju znalazło się jeszcze 2 wychowanków naszego Klubu: Dawid
Wróblewski (5+5) i Marcin Płachetka (5+4). Ponadto za najlepszego bramkarza finałów uznano Macieja Miarkę.

W finale tej imprezy młodzi hokeiści JKH GKS Jastrzębie ulegli
po zaciętym boju MMKS Podhale Nowy Targ 1:3, co oznaczało zajęcie drugiego miejsca w Polsce. Skuteczną zaporą okazał
się bramkarz przeciwników Bartosz Parszywka, który otrzymał
tytuł najlepszego bramkarza turnieju. Nasza drużyna, wśród 24
zespołów z całej Polski (aż tyle drużyn uczestniczyło w kwalifikacjach do turnieju finałowego), okazała się druga w kraju.
tekst: JKH.pl, fot. Łukasz Parylak

tekst: JKH.pl

PÓŁFINAŁ NIE DLA JKH
Comarch Cracovia w czterech meczach
wyeliminowała JKH GKS Jastrzębie z walki
o medale PHL.
Jak się okazało, w ostatnim ćwierćfinałowym spotkaniu, rozgrywanym w Krakowie,
nasi hokeiści musieli zaryzykować i postawić na ofensywę, jednak ten plan działał
tylko chwilę. Niestety, mecz zakończył się
brutalnym nokautem, a bramkarz JKH GKS
Ondrej Raszka kapitulował aż ośmiokrotnie. Licznie przybyli na ten mecz kibice z Jastrzębia-Zdroju na pocieszenie mogli obejrzeć dwa gole urodzonego w 2000 r. Kamila
Wałęgi. Jego bramka z ósmej minuty to jednocześnie gol nr 2000 w historii ekstraligowych występów JKH, a drugie, przepięknej
urody, trafienie wzbudziło uznanie nie tylko

na trybunie gości, ale również sporej części
sektorów zajmowanych przez kibiców gospodarzy.
Tym samym drużyna, która w zakończonym już sezonie dostarczyła nam
sensacyjnej dawki pozytywnych emocji
sięgając po Puchar Polski, nieco przedwcześnie kończy ligowe zmagania.
Pozostaje nam podziękować drużynie
za walkę i trud, jaki zawodnicy włożyli
w cały sezon i życzyć kolejnych wspaniałych wrażeń, których z pewnością nam
jeszcze dostarczą! Hej, hej, Jastrzębie!
tekst: Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Data: 31 marca, godz. 11.00
Miejsce: kino Centrum

Data: 7 kwietnia, godz. 17.00
Miejsce: Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

Muzyczna podróż przez Europę

Niezwykłe przygody w afrykańskiej krainie

Zespół Fractal Ensemble w składzie: Julia Obrębowska flet traverso, Anna Wiśniewska – klawesyn, Izabela Kozak
- skrzypce barokowe zagra w Domu Zdrojowym. Będzie to
„Muzyczna podróż przez Europę XVII i XVIII w.”. W programie
znajdą się utwory takich kompozytorów jak: Georg Philipp
Telemann, Jacques-Martin Hotteterre, Georg Friedrich Haendel, Dario Castello. Bilety w cenie 15 zł do nabycia online na stronie mok.jastrzebie.pl, w kasie kina Centrum oraz
w Domu Zdrojowym przed koncertem.

„Trąba Słonia Salomona” w wykonaniu aktorów Teatru Otwartego T.O. z Krakowa wystawiona zostanie na deskach kina
Centrum. Jest to historia dwóch przyjaciół, słonia Salomona
i małpki Bili Bili, którzy po wielkiej kłótni postanawiają zastawić na siebie pułapkę. Podczas spektaklu, dzięki kolorowym
kostiumom i wspaniałej muzyce, dzieci przeniosą się do afrykańskiej krainy i razem z jego bohaterami przeżyją niezwykłe
przygody. Spektakl zawiera elementy teatru żywego aktora
i teatru kukiełkowo-lalkowego. Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w kasie kina Centrum oraz na stronie www.mok.jastrzebie.pl.

Data: 20 marca, godz. 18.00
Miejsce: Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a

Data: 19 marca, godz. 18.0
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
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„Stoliki językowe” to bezpłatne, cotygodniowe spotkania
konwersacyjne, kształtujące umiejętności komunikacyjne
na poziomie początkującym (A1/A2). Dzięki rozmowie w obcym języku uczestnicy nauczą się tworzyć proste wypowiedzi i porozumiewać się w codziennych sytuacjach, poznają
przydatne zwroty i słownictwo potrzebne do swobodnej
rozmowy. W Bibliotece odbędzie się nauka języka polskiego
dla obcokrajowców, języka czeskiego i ukraińskiego. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00.
Data: 27 marca, godz. 16.30
Miejsce: Wypożyczalnia Lit.
dla Dzieci, ul. Wielkopolska 1a

Stoliki językowe - nauka
języka w Bibliotece

www.jastrzebie.pl

Zabawy z książką – literackie
spotkanie dla dzieci
Tym razem zapraszamy dzieci na podróż w krainę
koloru zielonego. Podczas spotkania przeczytana zostanie opowieść z kolorem zielonym w roli
głównej oraz przeprowadzone będą „zielone” zabawy i warsztaty plastyczne. Wszystko to z myślą
o rozpoczynającej się za oknem wiośnie.

„Siła kobiecości – wiosenne
metamorfozy”
Gościem marcowej Kawiarenki będzie specjalistka wizażu i pielęgnacji Nina Winiarek, właścicielka Studia Urody Atelier Wizażu. Rozmowy toczyć
się będą wokół kobiecości i pewności siebie. Na
spotkaniu nie zabraknie również profesjonalnych
porad pielęgnacyjnych oraz kosmetologicznych.
Zapraszamy na babskie pogaduchy.

Data: 27 marca, godz. 19.30
Miejsce: Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

Data: 26, 27 i 28 marca
Miejsce: kino Centrum

7. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA

Zobacz „Kolegę Mela Gibsona”

Podczas seansów filmowych dzieci z jastrzębskich szkół
i przedszkoli będą mogły obejrzeć i ocenić filmy animowane, zakwalifikowane do przeglądu. Ogólnopolski Festiwal
Animacji “O!PLA” jest niezależną inicjatywą, będącą przede
wszystkim próbą odzyskania kontaktu i odbudowania relacji pomiędzy polskim widzem w każdym wieku. O!PLA stała się też rozpoznawalną i szanowaną na całym świecie
marką promującą i wspierającą polską animację. Kontakt
i przyjmowanie zgłoszeń: tel. 32 4731012, e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl.

Teatr Korez ze spektaklem „Kolega Mela Gibsona” gościć będzie w Domu Zdrojowym. Tomasz Jachimek tekściarz, satyryk i konferansjer napisał „Kolegę Mela Gibsona” na pohybel
artystom - aktorom, których śmiesznostki bezprzykładnie
i z rozbrajającą niefrasobliwością zdradza szerokiej widowni.
Mirosław Neinert, grający Rzepkę, w poczuciu pełnej bezkarności podrwiwa sobie z aktorów – chałturników. Bilety
w cenie 40 zł do nabycia online na stronie mok.jastrzebie.pl,
w kasie kina Centrum oraz Domu Zdrojowym.

Data: 20 marca, godz. 18.00
Miejsce: Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a

„Żubry lubią jeżyny” – spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
Wszystkich miłośników literatury zapraszamy na
literacką wędrówkę tropami zwierząt. A jest to
wędrówka pełna zaskoczeń i niespodzianek, bo
w książce Arkadiusza Szareńca nic nie jest takie,
jakie się na pierwszy rzut oka wydaje: bielik nie jest
orłem, niedźwiedź nie jest misiem, żubry nie lubią
żubrówki, a wilk jest daltonistą. O tej niezwykle
ciekawej wędrówce będziemy rozmawiać podczas
kolejnego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
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