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Jastrzębie-Zdrój

Majowe uroczystości
Sells i Magnum, kabaret To Nie My, a także
grupę taneczną Sukces, której akompaniował zespół wokalno-instrumentalny z KWK
Rydułtowy-Anna pod dyrekcją Jana Wojaczka. Występom estradowym towarzyszyły
zabawy rekreacyjno-sportowe, np. blok
imprez dla dzieci oraz zawody na torze
gokartowym.
Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3
maja rozpoczęły się jak zwykle pod upamiętniającym miejsce powitania wojska polskiego

w 1922 r. pomnikiem w Bziu. Podobnie jak
w latach ubiegłych także w tym roku padły
tutaj ważne słowa. Podczas piątkowych uroczystości prezydent Jastrzębia-Zdroju Marian
Janecki mówił, że pamięć o tym, dlaczego
Konstytucja 3 maja była ostatnim akcentem
dawnej polskiej państwowości, powinna być
w nas zawsze żywa. – Tę pamięć trzeba też
przenosić na współczesną działalność publiczną – podkreślał prezydent Janecki.
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Festyn z okazji święta pracy
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1 maja z okazji Święta Pracy na terenie
Jaru Południowego odbył się festyn, który
zorganizowali jastrzębscy działacze Sojuszu
Lewicy Demokratycznej wraz ze związkami
zawodowymi jastrzębskich kopalń oraz zarządem rodzinnych ogrodów działkowych.
Pomimo niesprzyjającej aury impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców, czemu trudno się dziwić, biorąc pod
uwagę liczbę atrakcji jej towarzyszących.
Na scenie zobaczyliśmy m.in. zespoły The
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Długi weekend majowy to tradycyjnie czas
wyjazdów i odpoczynku – najczęściej na
świeżym powietrzu. Większość mieszkańców miast szuka wówczas sposobności, by
gdzieś się wyrwać. Od kilku lat władze polskich miast organizują imprezy plenerowe,
które mają na celu umilić ten czas tym, którzy zostają w mieście. Nie inaczej było także
w tym roku w Jastrzębiu-Zdroju.

Powinniśmy pamiętać o konstytucyjnej tradycji

