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TAKICH CIĘĆ 
JESZCZE  
NIE BYŁO
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– OD MORZA  
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6 MILIONÓW 
NA NOWE 
RONDO
Kolejna jastrzębska inwestycja 
drogowa uzyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Nowe rondo zbudowane zostanie 
na skrzyżowaniu ulic Ranoszka 
i Armii Krajowej.
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przed nami nowy rok, a wraz z nim wyzwania i oczekiwania. Nie-
wątpliwie rok 2021 będzie specyficzny. Znacząco odciśnie się na 
nim piętno pandemii. Podobnie jak każdy z nas, żywię nadzieję, że 
wraz z wiosną uda nam się opanować pandemię, a nasze życie 
wróci do normalności. Bardzo Państwu tego życzę, a szczególnie 
najmłodszym mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju, którzy zapewne z ra-
dością wrócą do szkoły.

Chciałam Was zapewnić, że pomimo ograniczeń pandemicznych 
nie zaniedbujemy inwestycji. Nowy numer gazety rozpoczynamy 
nie tylko informacjami dotyczącymi budżetu, ale również inwestycji 
drogowych. W toku jest budowa nowego wiaduktu i ronda przy Alei 
Piłsudskiego, niedawno udało nam się również pozyskać 6 milionów 
złotych na rondo na skrzyżowaniu ulic Ranoszka i Armii Krajowej. 
Bardzo mnie to cieszy. Realizacja inwestycji, pomimo trudnego bu-
dżetu, jest gwarantem rozwoju miasta. Dlatego robimy wszystko, by 
zaplanowane inwestycje były realizowane.

A budżet na 2021 rok, nie jest zwyczajnym budżetem. To budżet, 
kompromisów, cięć, ale też niepopularnych decyzji. Wszystko po to, 
by przetrwać te trudne czasy i móc powrócić do normalności. Opra-
cowując budżet na 2021 rok, przyjęliśmy założenie, że oszczędności 
nie będą ponoszone kosztem wydatków inwestycyjnych.

Z ciekawostek, użytkownicy Żelaznego Szlaku Rowerowego otrzy-
mali właśnie mobilny przewodnik turystyczny. Aplikację można po-
brać z Google Play oraz App Store. Choć miejscowi fani dwóch kółek 
znają Żelazny Szlak Rowerowy na pamięć, to aplikacja pozwoli po-
znać okolicę jeszcze lepiej, a dla turystów, którzy zapragną zawitać 
w nasze strony, będzie stanowić nieocenioną pomoc.

I, na koniec, jeszcze raz chcę Państwu przypomnieć, że następny nu-
mer gazety „Jastrząb” ukaże się dopiero w marcu.

Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy jastrzębianie,

Od stycznia 2022 roku korzystanie z po-
nad 10-letnich kotłów będzie nielegalne. 
W ramach raportu dotyczącego przygo-
towania gmin Subregionu Zachodniego 
do wdrożenia uchwały antysmogowej, 
Fundacja 360! zbadała, jak użytkownicy 
„kopciuchów” wywiązują się z obowiąz-
ku ich wymiany. Jastrzębie-Zdrój pod tym 
względem wypadło najlepiej.

W raporcie uwagę zwrócono przede 
wszystkim na to, czy miasta i gminy na-
szego regionu wiedzą, ile starych kotłów 
rzeczywiście pozostało do wymiany.

Budynki w zasobie miasta są syste-
matycznie modernizowane. Oznacza to 
przebudowę sposobu ogrzewania bu-
dynku, wymianę instalacji wewnętrznej, 
termomodernizację oraz montaż paneli 
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Z przedstawionych w raporcie informacji 
jasno wynika, że pełną inwentaryzację 
źródeł ciepła na terenie miasta prze-
prowadziło tylko Jastrzębie-Zdrój. Na 
przełomie 2020/2021 roku rozpocznie 
się proces modernizacji ostatniego już 
budynku wchodzącego w zasób miasta.

tekst: Wiktoria Knesz
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Zanim na planami finansowymi miasta 
pochylili się radni, prezydent Anna Het-
man sygnalizowała niejednokrotnie, że to 
budżet kompromisów i cięć. Jak już wcze-
śniej informowaliśmy, konstruując budżet 
na 2021 rok, władze miasta przyjęły za-
łożenie, że nie będą szukać oszczędności 
w wydatkach inwestycyjnych. A to ozna-
cza, że wszystkie zaplanowane inwesty-
cje będą realizowane – w tym nowe, jak 
np. modernizacja budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy i Galerii Historii Miasta, bu-
dowa Reprezentacyjnego Placu Zdrojo-
wego oraz przebudowa budynku Łaźni 
Moszczenica. Dodatkowo kontynuowane 
będą już rozpoczęte zadania, jak np. budo-
wa mostu i ronda w ciągu Alei Piłsudskiego 
czy też modernizacja budynku Łazienki III.

– Oszczędności szukaliśmy w fakultatywnych 
wydatkach bieżący. Tu cięcia są radykalne. 
Urząd Miasta, jak i wszystkie jednostki miejskie, 

w tym zakresie mają budżet obcięty o 80 pro-
cent. Takie decyzje były konieczne z uwagi na 
planowane znacznie mniejsze dochody miasta 
– tłumaczy prezydent Anna Hetman.

Konstrukcja obecnego budżetu była nie 
lada wyzwaniem, duży wpływ na ten stan 
rzeczy miało obniżenie dochodów z podat-
ków PIT i CIT oraz rosnąca liczba zadań na-
kładanych na samorządy. – Budżet na 2021 
rok nie jest zwyczajnym budżetem. To budżet 
kompromisów, cięć, ale też niepopularnych de-
cyzji. Wszystko po to, by przetrwać te trudne 
czasy i móc powrócić do normalności. Opraco-
wując budżet na 2021 rok przyjęliśmy założe-
nie, że oszczędności nie będą ponoszone kosz-
tem wydatków inwestycyjnych – podkreślała 
prezydent Anna Hetman.

Łączna kwota planowanych dochodów wy-
nosi 571 156 305, 63 zł w tym dochody 
bieżące w wysokości 534 174 415, 63 zł 
i dochody majątkowe 36 981 890,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wy-
nosi 614 697 265,18 zł, obejmuje wydat-
ki bieżące w wysokości 519 243 010,38 
zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 
95 454 254,80 zł.

Budżet poddany pod głosowanie radnych 
uzyskał pozytywną opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i został przyjęty 14 głosa-
mi, siedmioro radnych wstrzymało się od 
głosu, a dwóch było nieobecnych.

Podczas grudniowych obrad radni zde-
cydowali również o przyjęciu gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii na 
2021 rok oraz „Zasad przyznawania dota-
cji celowych ze środków budżetu miasta na 
dofinasowanie kosztów inwestycji z zakre-
su ochronnych środowiska”.

tekst: Jacek Majewski

Budżet miasta na 2021 roku został 
uchwalony. Przejdzie do historii jako 
ten, który jest pełen wyrzeczeń.

TAKICH CIĘĆ 
JESZCZE NIE BYŁO

Jastrzębianie będą mogli korzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia 
populacyjnego Polaków (tzn. dostępnego powszechnie), zaszczepieni zostaną pra-
cownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.
W Jastrzębi-Zdroju rolę szpitala węzłowego pełni Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny nr 2. Koordynatorem Programu Szczepień przeciwko COVID-19 WSS Nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju jest Pani JOLANTA BIERNAT nr tel. kontaktowego 798 143 401; 
e-mail: szczepieniacovid@wss2.pl
Bezpłatne szczepienia wykonywać będą także następujące podmioty lecznicze:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, 

ul. Wielkopolska 2a. Informacja pod numerem telefonu: 32 47 16 924.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarsko-Pielęgniarska 

„PRO-CORDI” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 8. Informacja pod 
numerem telefonu: 32 47 34 809.

3. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej NZOZ Jastrzębie-Zdrój, ul. Górni-
cza 44. Informacja pod numerem telefonu: 32 75 63 236, 32 75 63 232.

4. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej NZON Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Węglowa 4c. Informacja pod numerem telefonu: 32 75 61 154

5. NZOZ „OŚRODEK ZDROWIA” L.J. Rybak Sp. .J. Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Komuny Paryskiej 14. Informacja pod numerem telefonu: 32 47 36 729.

6. Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salus” Sp. z o.o. 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 12a. Informacja pod numerem telefonu: 32 47 
13 771.

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka” 
Weronika Stefańska; Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 15 e. 
Informacja pod numerem telefonu: 32 47 14 839.

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka” 
Weronika Stefańska; Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 15 e i ul. Wielkopolska 2a. 
Informacja pod numerem telefonu: 32 47 17 633.

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II nr 7. 
Informacja pod numerem telefonu: 798 143 401.

Bezpłatna Całodobowa Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19: 989
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W ramach środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego mia-
sto wyremontowało chodnik łączący ul. Cieszyńską z ul. Astrów.

Chodnik o długości 37 i szerokości 2 metrów otrzymał nową 
kostkę brukową na podbudowie tłuczniowej. Dodatkowo, 
w ramach środków z budżetu miasta, trakt oświetlają 3 lam-
py, a jedna z nich doświetla również wybudowany w tym roku 
próg zwalniający na drodze obsługującej ul. Cieszyńską. Koszt 
remontu wyniósł 31 727,53 zł.

tekst: Łukasz Parylak

OSIEDLA 
NIE PRÓŻNUJĄ

Mieszkańcy ulic Rajdowej oraz Skerbenia mogą cieszyć 
się nową nawierzchnią jezdni. Zakończyły się odbiory 
wyremontowanych dróg.

Na istniejącej podbudowie ulicy Rajdowej wykonano 
nawierzchnię asfaltową. 390 metrów drogi kosztowało 
99 700,00 zł. Podobnie na ul. Skerbenia – tam, również 
na istniejącej już podbudowie, położono nawierzchnię 
asfaltową. Koszt 277 metrów wyniósł 74 089,65 zł.

Dodatkowo, powstała nowa nawierzchnia asfaltowa 
(wraz z wykonaniem podbudowy) na odnodze ul. Li-
bowiec prowadzącej do ogrodów działkowych ROD 
„Ruptawiec”. 345 metrów drogi kosztowało 208 786,00 
zł. Z kolei odnoga ul. Grzybowej doczekała się 80 metrów 
nawierzchni na istniejącej podbudowie za 23 190,00 zł.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak

NOWY ASFALT 
W SOŁECTWACH

UL. LECHONIA 
ODDANA DO UŻYTKU
Pełna konstrukcja podbudowy i ułożenie nawierzchni asfalto-
wej na całej długości ulicy – oto zakres robót, jakie miasto wy-
konało na ul. Lechonia.

Przebudowie uległ zjazd z ulicy Gałczyńskiego. Poprawiona zo-
stała jego geometria oraz zniwelowano nachylenie. Przy ślepym 
końcu ulicy znajduje się również plac do zawracania dla pojaz-
dów utrzymania dróg. Koszt 280 metrów bieżących wyniósł 
254 911,00 zł.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak
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Nowe rondo zbudowane zostanie na skrzy-
żowaniu ulic Ranoszka i Armii Krajowej. In-
westycja ta znalazła się na liście projektów, 
którę będą dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – miasto 
otrzyma na ten cel 6 milionów złotych.

W wyniku prac budowlanych dotychczaso-
we 6-wlotowe skrzyżownie zostanie zabu-
dowane 4-wlotowym rondem. Duże zmiany 
czekają również ulicę Wiejską – zyska ona 
nowy przebieg od ulicy Ranoszka do Kolejo-
wej, a przebudowie ulegną dwa skrzyżowa-
nia: z Wyszyńskiego i z Kolejową.

W ramach prac wykonane zostaną również 
chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie, 
a także dwie zatoki autobusowe na ulicy 
Armii Krajowej.

tekst: Barbara Englender

Kolejna jastrzębska inwestycja drogowa uzyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6 MILIONÓW NA NOWE RONDO

Ponad 1000 krzaków róż zostało nasadzonych przy Alei Jana Pawła II oraz na rondzie 
im. Generała Władysława Sikorskiego. Dzięki temu już na przełomie czerwca i lipca na 
alejach pojawią się tysiące różowo-czerwonych kwiatów.

Za łączną kwotę 50 tysięcy złotych zakupiono 1298 sadzonek róż odmiany „Marathon” 
– są to krzewy szczególnie obficie kwitnące, mogą osiągać do 50 cm szerokości i do 50 
cm wysokości. Odmiana ta uchodzi za szybko rosnącą, mrozoodporną i stosunkowo ła-
twą w pielęgnacji. Nasadzenia te zostały wsparte dotacją przez Fundację JSW – miasto 
otrzymało na ten cel 45 tysięcy złotych.

Prócz wspominanych róż, miasto nasadziło w minionym roku 630 drzew i krzewów, 
za kwotę 120 tysięcy złotych – w tym między innymi 30 sadzonek surmi bignoniowej 
(drzewa o charakterystycznej szerokiej koronie) przy ulicy Marusarzówny, 15 wiśni przy 
ulicy Szkolnej czy 12 grabów i 12 śliw przy ulicy Mazowieckiej.

tekst: Barbara Englender

BĘDZIEMY MIELI ALEJĘ RÓŻ!

Zakończyła się całkowita przebu-
dowa skrzyżowania ulic Wyzwo-
lenia i Cieszyńskiej. Koszt tej dro-
gowej inwestycji wyniósł niemal 
milion złotych.

Jej celem, choć nie jedynym, była 
poprawa bezpieczeństwa kieru-
jących oraz pieszych i rowerzy-
stów. Oprócz przebudowy samej 
jezdni konieczna była poprawa 
lub wybudowanie od nowa całego 
szeregu instalacji, począwszy od 
wykonania przepustu ze studnia-
mi rewizyjnymi po przebudowę 
istniejącej sieci energetycznej. In-
gerencji budowniczych wymaga-
ła również ścieżka rowerowa od 
nowego skrzyżowania do ul. ks. 
Płonki. Konieczna była budowa 
kanalizacji deszczowej oraz wyspy 
kanalizującej z kostki betonowej. 
Na koniec pozostało humusowa-
nie i obsianie trawą. Z myślą o pie-
szych, przejście przez jezdnię jest 
oświetlone latarniami LED.

Wartość całkowita robót wyniosła 
949 997,64 zł.

tekst: Łukasz Parylak

BEZPIECZNIE 
JAK NIGDY 
DOTĄD

fot. arch. UM

Jastrząb  |  STYCZEŃ-LUTY 2021                5



BUDOWA WIADUKTU I RONDA 
ZGODNIE Z PLANEM

Od kilku miesięcy wiele się dzieje wokół Centrum Handlowego 
Gwarek w Jastrzębiu-Zdroju. Po tym jak zmienił się właściciel, 
trwa generalny remont, rozbudowa i modernizacja dwukondy-
gnacyjnego obiektu przy ulicy Harcerskiej. Jak widać, w planach 
jest nie tylko unowocześnienie kubatury obiektu, ale również za-
gospodarowanie terenu wokół, wykonanie kaskad i nasadzeń.

Docelowo oprócz sklepu Action, siłowni, sklepu obuwniczego, 
medycznego, biur podróży i nieruchomości, jubilera, kantoru, 
a także zegarmistrza i Rossmanna, obiekt ma być wynajęty dla 
wielu innych znanych marek.

To, co najbardziej interesuje naszych mieszkańców, to fakt, czy 
powstanie tam KFC. Jak podaje inwestor, otwarcie planowane jest 
na wrzesień br. Miasto wydało już pozwolenie na budowę. Cała 
reszta pozostaje w gestii inwestora.

tekst: Izabela Grela

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku 
w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie działalność KFC.

KFC I GWAREK PO LIFTINGU

Mimo zimowej aury nieprzerwanie trwa budowa nowego ronda 
i wiaduktu na Alei Piłsudskiego. Aktualnie wykonawca jest na eta-
pie palowania terenu pod konstrukcję nowego wiaduktu.

Nowy wiadukt stanie na aż 344 palach. Właśnie rozpoczęły się 
roboty z tym związane. Obecnie w ziemię zostało wbitych blisko 
100 pali. W połowie stycznia palownica zostanie przestawiona, 
by rozpocząć palowanie pod przyczółkiem od strony zachodniej. 
Jednocześnie wykonywane są roboty brukarskie przy pracach 
związanych z budową chodnika i ścieżek rowerowych.

Przypomnijmy, że firma Eurovia, która wygrała przetarg na bu-
dowę wiaduktu, musi w tym miejscu zbudować od podstaw dwa 
niezależne mosty – osobno dla każdej z jezdni. Będą one miały 70 
metrów długości i 20 szerokości. Nowe wiadukty zostaną przy-
stosowane do ruchu samochodów ciężarowych.

Równolegle budowane jest rondo turbinowe, które połączy Ale-
ję Piłsudskiego z ulicami Północną i Graniczną. – Część północna 
ronda jest na ukończeniu. Planowane są roboty bitumiczne na nowo 
budowanym rondzie przy układaniu warstwy wiążącej – mówi Ja-
rosław Piechoczek, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury 
komunalnej i inwestycji.

Po wykonaniu tych robót nastąpi zmiana organizacji ruchu i bę-
dzie możliwy ruch kołowy przez ulicę Północną. Ma to nastąpić 
w okolicach drugiej połowy marca. Uzależnione jest to od warun-
ków atmosferycznych.

Przypomnijmy, że rondo będzie miało średnicę aż 28 metrów, co 
czyni je jednym z największych w mieście. Będzie to równocze-
śnie pierwsze w Jastrzębiu-Zdroju rondo turbinowe. Oznacza to 
taką konstrukcję, która automatycznie naprowadza kierowcę na 
odpowiedni zjazd z ronda –nie można po nim jeździć na około, 
lecz wymusza ono zjazd, zapewniając płynniejszy ruch pojazdów. 
Wraz z budową ronda, wszystkie drogi najazdowe uzyskają nową 
nawierzchnię (łącznie 600 metrów ), a także wyposażone zostaną 
w przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Koszt przebudowy wiaduktu to niemal 18 milionów 370 ty-
sięcy złotych, jednak tylko połowa tej kwoty wydana zostanie 
z budżetu miasta. Druga część zostanie pokryta przez Fundusz 
Dróg Samorządowych.

tekst: Izabela Grela

fot. Barbara Englender
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Użytkownicy Żelaznego Szlaku Rowerowego otrzymali 
właśnie mobilny przewodnik turystyczny. Aplikację można 
pobrać z Google Play oraz App Store.

Darmowa aplikacja została przygotowana na urządzenia 
z systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym oraz 
iOS od wersji 11.0. Działa w trzech językach: polskim, 
czeskim i angielskim. Umożliwia pobranie danych, co 
pozwala na korzystanie z niej również w miejscach bez 
dostępu do internetu.

Użytkownicy znajdą w niej mapy przebiegu głównego (53 
km) oraz alternatywnego (42 km), zapoznają się z najcie-
kawszymi atrakcjami turystycznymi w pobliżu trasy (oraz 
otrzymają możliwość nawigowania do nich), oraz ciekawe 
quizy, które pozwalają dogłębnie poznać walory i historię 
miejscowości, przez które przebiega szlak.

Choć miejscowi fani dwóch kółek znają Żelazny Szlak 
Rowerowy na pamięć, to aplikacja pozwoli poznać oko-
licę jeszcze lepiej, a dla turystów, którzy zapragną zawi-
tać w nasze strony będzie stanowić nieocenioną pomoc. 
I choć pora roku nie sprzyja rowerowym wycieczkom udo-
stępniamy przewodnik już teraz, aby każdy mógł zaplano-
wać wiosenne rowerowe wypady.

Aplikację można bezpłatnie pobierać ze stron: 
Google Play (Android 5.0 oraz nowsze) 
App Store (iOS 11.0 oraz nowsze)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska.

SZLAK W TWOJEJ KIESZENI

W połowie stycznia zmieniona zostanie organi-
zacja ruchu drogowego na wiadukcie w ciągu uli-
cy Pszczyńskiej. Wszystko dlatego, że konieczna 
jest jego przebudowa polegająca na podniesie-
niu dróg najazdowych, a dokładnie południowej 
jezdni wiaduktu.

Na czas przebudowy, na północnej część wiaduk-
tu, która składa się z dwóch pasów ruchu, wpro-
wadzony zostanie ruch dwustronny. To pozwoli 
utrzymać płynność przejazdu samochodów.

W tym czasie, przy użyciu specjalnego hydrau-
licznego podnośnika, droga zostanie podniesio-
na o 5 metrów, po czym dobudowane zostaną 
przyczółki, na których droga będzie osadzona.

Inwestycję realizować będzie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Banimex Sp. zo.o., która zade-
klarowała że w ciągu 22 miesięcy od podpisania 
umowy dokończy realizację zadania.

Przebudowa wiaduktu będzie kosztowała pra-
wie 26 milionów 400 tysięcy zł. I co ważne, w ca-
łości zapłaci za to Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Zaś miasto Jastrzębie-Zdrój będzie nadzorowało 
realizację inwestycji. Roboty rozpoczną się z po-
czątkiem roku 2021.

tekst: Izabela Grela

Ruszył remont wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

UWAGA KIEROWCY, BĘDĄ ZMIANY!

Jastrząb  |  STYCZEŃ-LUTY 2021                7



W 2020 roku Jastrzębie-Zdrój znaczną kwotę 
przeznaczyło na wsparcie finansowe szpitali.
Miasto doposażyło Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 
w monitor hemodynamiczny o wartości 84 481,50 zł na użytek 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Monitor zapewnia 
ciągły i dokładny pomiar oceny sytuacji pacjentów wymagających 
opieki w stanie krytycznym i przy zabiegach chirurgicznych. Stacja 
Dializ otrzymała aparat do hemodializy w kwocie 38 880,00 zł, 
a Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii bronchoskop za 41 
040,00 zł, którym wykonuje się badania krtani, tchawicy i oskrze-
li. Poradnia Chirurgii Szczękowej została doposażona w fotel sto-

matologiczny w cenie 34 200,00 zł. Na użytek Wojewódzkiego 
Szpitala Rehabilitacyjnego zakupiono sprzęt do rehabilitacji dzieci 
o wartości 55 000 zł. Łącznie na zakup sprzętu medycznego dla 
jastrzębskich szpitali w 2020 roku przeznaczono 253 602 zł.

Dodatkowo, Szpital Rejonowy w Raciborzu, który w całości został 
przekształcony w szpital zakaźny otrzymał od miasta 50 tysięcy 
złotych. Za łączną kwotę 124 575,00 zł. udzielono pomocy rze-
czowej Województwu Śląskiemu zaś wojewódzki Szpital Specja-
listyczny nr 2 zaopatrzono w środki ochrony indywidualnej oraz 
sprzęt o łącznej kwocie 198 602 zł.

tekst: Wiktoria Knesz

PONAD 250 TYSIĘCY DLA JASTRZĘBSKICH SZPITALI

Są pojemne, wytrzymałe, kolorowe i niepowtarzalne. Torby, nerki 
i plecaki uszyte z nieaktualnych banerów to nowe, wyjątkowe ga-
dżety promocyjne Jastrzębia-Zdroju.

Żywot banerów reklamowych jest zwykle krótki – trafiają na śmiet-
nik po kilku tygodniach lub miesiącach od wyprodukowania. Nie 
musi tak być! Doskonałym rozwiązaniem jest upcykling, czyli prze-
tworzenie odpadu w coś o zdecydowanie wyższej wartości, w tym 
przypadku: pojemne torby, miejskie plecaki typu roll-up i wygodne 
nerki. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów a także materiałów, 
które zostałyby wykorzystane w produkcji pierwotnej.

Po rezygnacji z jednorazowych, plastikowych produktów i promo-
waniu picia kranówki to kolejny krok miasta w kierunku ekologii. 
Nie tylko ograniczamy ilość produkowanych śmieci i poddajemy 
je recyklingowi, ale szukamy też nowych rozwiązań w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Podarowaliśmy banerom drugie życie

NIE TRAFIĄ NA ŚMIETNIK

29. FINAŁ INNY NIŻ WSZYSTKIE
31 stycznia już po raz 29. w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Późniejszy niż zwykle termin związany jest z wprowadzonymi wcześniej obo-
strzeniami epidemicznymi.

Tegoroczne hasło przewodnie to „Finał z głową”, ponieważ fundacja skupia się na 
zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Zebrane pie-
niądze Orkiestra przeznaczy na endoskopy, egzoskopy, lasery diodowe, aparaty USG 
i RTG, specjalistyczne lampy i kardiomonitory – a to, oczywiście, nie wszystko.

Ten finał będzie inny niż wszystkie. Finałowe koncerty będziemy mogli zobaczyć je-
dynie online, na fanpage’u WOŚP Jastrzębie-Zdrój. W tym roku wolontariuszy jest 
mniej, niż zwykle. – Nie było to zaskoczeniem, sytuacja jest nietypowa – mówi Jarosław 
Potępa, szef sztabu. – Zgłosiłam się dlatego że, mimo całej sytuacji, WOŚP dalej działa 
i dalej pomaga. Jestem osobą, która bierze udział kolejny rok z rzędu. Nie wyobrażam 
sobie, by nie pomóc i tym razem, niezależnie od sytuacji – mówi Marta Konieczny, wo-
lontariuszka pracująca w sztabie.

Pamiętajcie, że skarbonki wolontariuszy muszą być oklejone banderolami WOŚP, 
a widniejący na nich numer musi się zgadzać z tym na identyfikatorze. By wspomóc 
zbiórkę, można też wziąć udział w aukcjach na portalu Allegro – zeskanuj kod QR 
i zobacz licytacje jastrzębskiego sztabu. Wśród przedmiotów znajdziecie między in-
nymi zestawy gadżetów Jastrzębia-Zdroju.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Łukasz Parylak
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Hanna Pasterny znana jest przede wszystkim ze swojego zaan-
gażowania społecznego oraz aktywnych działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.

– Człowieka czynią niepełnosprawnym nie indywidualne ogranicze-
nia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestnictwo w życiu spo-
łecznym. Staram się pokazywać, że niepełnosprawni posiadają swoje 
mocne strony, a ich trudne doświadczenia też mogą być twórcze i in-
spirujące. Mam szczęście, że w moim miejscu pracy jest duża otwar-
tość na wychodzenie z inicjatywą, to naprawdę bardzo pomocne 
w wielu działaniach – podkreślała kobieta.

Hanna Parterny pasjonuje się podróżami i jest autorką kilku re-
komendowanych książek. Na co dzień pracuje w stowarzyszeniu 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku jako 
konsultantka ds. osób niepełnosprawnych. Jest też organizator-
ką wielu warsztatów i spotkań.

Niedawno w ramach projektu „Punkt informacyjno-doradczy 
dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia” współfinanso-
wanego przez Miasto Rybnik zorganizowała internetową pre-
lekcję destygmatyzacyjną dotyczącą zaburzeń psychicznych. 
Uczestniczyli w niej m.in. urzędnicy i działacze organizacji po-
zarządowych. Odbyło się też spotkanie online dla rodzin osób 

z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Ponadto z Fundacją 
Credo zakończyła realizację projektu „Wzajemne oswajanie 2” 
współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ślą-
skie Lokalnie. W jego ramach wspólnie z tłumaczką języka migo-
wego prowadziła szkolenia dla pracowników prokuratury i sądu 
o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Odbyło się też 
spotkanie dla osób niepełnosprawnych w Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach. Jego celem było oswojenie uczestników z sądem 
i uświadomienie im, na jakie dostosowania mogą liczyć w kon-
takcie z wymiarem sprawiedliwości.

– Jeśli poprzestaniemy na oburzaniu się, że Polska nadal nie zniosła 
ubezwłasnowolnienia osób chorujących psychicznie i z niepełno-
sprawnością intelektualną, nic to nie zmieni. Jednak można też zwra-
cać uwagę sędziom i prokuratorom, że w postępowaniach o ubez-
własnowolnienie należy skupiać się nie tylko na tym, z czym nie 
radzi sobie osoba, wobec której toczy się postępowanie, lecz także 
na jej zasobach, możliwościach, mocnych stronach. Uważam, że ma 
to większy sens, bo zmiana systemowa wymaga przede wszystkim 
zmiany myślenia – przyznała Hanna Pasterny.

Najbardziej inspirują ją spotkania z ludźmi oraz podróże. Poza 
działaniami społecznymi dzieli się swoimi doświadczeniami 
z dalekich wypraw. Opisuje je w książkach w nich też zawiera 
cenne rady i wskazówki dla przyszłych podróżników.

– W książce „Jak z białą laską zdobywałam Belgię” opisuję cztero-
miesięczny pobyt w Liège, dokąd wyjechałam na Europejski Wolon-
tariat. Piszę o codzienności, ciekawych miejscach, niezwykłym spo-
tkaniu z rodziną pisarki Marii Gevers – tłumaczy.

„Tandem w szkocką kratkę” to opowieść o pracy i przyjaźni z pro-
fesor z Glasgow. Ta pełna humoru książka otrzymała wiele reko-
mendacji. Opowiada o zderzeniu różnic i kontrastów, lecz także 
szukaniu dróg do porozumienia.

– W książce „Moje podróże w ciemno” opisuję podróże po Polsce, Eu-
ropie i samodzielną wyprawę do USA. Czytelnicy „Tandemu w szkoc-
ką kratkę” ponownie spotkają się też z bohaterką tamtej książki. 
Piszę również o wirtualnej podróży na Korsykę, podpowiadam, jak 
przygotować się do podróży i co zrobić, gdyby ktoś bliski uległ wy-
padkowi za granicą – mówiła.

Ponadto, Hanna Pasterny w ubiegłym roku we współpracy 
z prawnikiem stworzyła broszurę „Osoby z niepełnospraw-
nościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, 
straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”.

Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju stawia na ciągły rozwój, angażuje 
się w wiele projektów i z gorącym sercem walczy o prawa osób 
z niepełnosprawnościami, jej praca społeczna została wyróż-
niona – kobieta otrzymała nagrodę Rzecznika Praw Obywatel-
skich im. Macieja Lisa.

tekst: Wiktoria Knesz

TRUDNE 
DOŚWIADCZENIA 

TEŻ MOGĄ 
BYĆ TWÓRCZE

fot. archiwum Hanny Pasterny
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Każdego roku organizowane są różne 
akcje pomocowe. Charytatywnie anga-
żują się również myśliwi.

Przed świętami organizowana jest akcja 
pod nazwą „Myśliwska paczka”. Tym ra-
zem myśliwi podarowali podopiecznym 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Sióstr Salezjanek słuchawki z przezna-
czeniem do nauki zdalnej.

– Nie działamy na rzecz potrzebujących 
tylko od święta, angażujemy się regular-
nie, ale bez medialnego rozgłosu. Co roku 
wybieramy społeczność, której chcemy 
pomóc. W tym świątecznym czasie wybra-
liśmy Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Sióstr Salezjanek. To siostrom przekazu-
jemy 10 słuchawek do nauki zdalnej, aby 
mogły oddać je w ręce tych, którzy naj-
bardziej ich potrzebują – podkreślał Eu-
geniusz Pająk prezes Koła Łowieckiego 
„Remiza” Pawłowice.

tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

MYŚLIWI 
PRZEKAZALI 
ŚWIĄTECZNĄ 
PACZKĘ

Grudzień to czas, w którym zawsze wiele osób otwiera swoje serca. W tym 
szczególnym roku pomoc była potrzebna bardziej niż zwykle. Na szczęście ludzi 
dobrej woli nie brakowało.

Jednym ze stałych darczyńców jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
Krzysztof Szymura, przedsiębiorca, który na co dzień prowadzi bar mleczny Do-
mowe Smaki. Mimo tak trudnego dla gastronomii okresu i tym razem zaangażo-
wał się w pomoc dla potrzebujących i przygotował 300 ciepłych posiłków. Kilka 
dni przed świętami trafiły one do osób w kryzysie bezdomności, seniorów, ro-
dzin w trudnej sytuacji czy osób z niepełnosprawnościami. W rozwożenie obia-
dów zaangażowani byli nie tylko pracownicy OPS, ale też Straż Miejska i Robert 
Cichowicz, drugi zastępca prezydenta miasta.

– Chciałabym podziękować panu Krzysztofowi: pomimo trudnej sytuacji, w której 
znalazł się w tym roku każdy przedsiębiorca, maiał czas, siły, serce i pieniądze na 
ugotowanie 300 obiadów i rozdanie ich potrzebującym. To jest piękny gest – mówi 
Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która też włączyła się 
w rozwożenie posiłków.

To nie koniec przedświątecznej pomocy. Paczki dla podopiecznych OPS przy-
gotowała także Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 wykonały kartki świąteczne dla seniorów z jastrzębskiego 
Domu Pomocy Społecznej, a pracownicy kwiaciarni „Gosia” podarowali dekora-
cje świąteczne, które ozdobiły później pokoje mieszkańców placówki. W pomoc 
włączyło się Przedszkole nr 21 organizując zbiórkę środków czystości, którą 
przekazano ogrzewalni dla bezdomnych. Fundacja Biedronka przekazała pre-
zenty pacjentom Zakładów Opieki Długoterminowej. Podopiecznym OPS pomo-
gli też jastrzębscy strażacy. Lista darczyńców jest długa i wciąż się powiększa.

– To jest trudny czas dla wszystkich, mamy nietypowe święta. Ale dla nas one są 
szczególne, bo kipią dobrocią... – dodaje Klaudia Nietrzebka.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

ŚWIĘTA KIPIĄCE 
DOBROCIĄ

fot. arch. OPS

fot. arch. OPS
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Jest ich 48, najmłodsze ma 8 miesięcy, najstarsze zbliża się do 
25. roku życia. W większości są ciężko chore i leżące. Dziecięce 
porażenie mózgowe, rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, zespół 
Downa – między innymi takie schorzenia dotykają podopiecznych 
Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdro-
ju. Wiążą się z tym też towarzyszące dolegliwości – wady serca 
i opóźnienie w rozwoju.

Ich historia jest różna. – Mamy dzieci, które zostają oddane zaraz 
po urodzeniu w szpitalu. Mamy też przypadki, kiedy dziecko jest jakiś 
czas w domu rodzinnym, ale w pewnym momencie rodzice stwierdza-
ją, że na dłuższą metę nie dadzą rady się nim zajmować. To jest opieka 
24 godziny na dobę – mówi jedna z pielęgniarek, siostra Agnieszka 
Milewska. – Trafiają do nas też czasami zdrowe dzieci z interwen-
cji. Muszą być nagle odebrane rodzicom z powodu krytycznej sytuacji. 
Mamy teraz dwoje takich wychowanków. Staramy się o adopcję dla 
jednego z nich. Chłopiec ma dwa latka, chodzi, mówi, jest zdrowy. Da-
jemy mu, co możemy, ale powinien mieć rodzinę – dodaje.

Pojawienie się na świecie ciężko chorego dziecka bywa dla niektó-
rych nie do udźwignięcia, dlatego nie wszyscy rodzice są obecni 
w życiu podopiecznych „Betlejem”. Część z nich przyjeżdża w od-
wiedziny, bierze dzieci na weekend, na spacer. – Często opiekuna-
mi prawnymi są nasi pracownicy, zwłaszcza w przypadku niemowląt, 
które trafiają do nas tuż po urodzeniu – mówi siostra Agnieszka.

Każdy dzień jest dla wychowanków placówki podobny. Stałe go-
dziny posiłków, nauki, kąpieli, zabiegów higienicznych i zabawy 
– rutyna jest dla nich ważna, żeby czuły się stabilnie i bezpiecz-
nie. Wbrew częstej opinii dzieci nie są nieszczęśliwe. – One mają 
prostsze potrzeby, niż my. My się zamartwiamy, szukamy bodźców, 
czegoś, co nas uszczęśliwi, a im nie trzeba dużo. Dla nich najważ-
niejsza jest relacja, drugi człowiek. Przytulenie, potrzymanie za rękę, 
ponoszenie – dla nich to jest wszystko. Dla nich trzeba być, nic wię-
cej – przyznaje z uśmiechem.

W „Betlejem” pracują fizjoterapeuci, opiekunki, pielęgniarki – 
łącznie ponad 20 osób. Mają dwunastogodzinne dyżury. – Kiedy 
przychodzą do pracy po raz pierwszy, czują strach. Wiem to sama po 

sobie – przyznaje siostra Agnieszka, która jest w zakładzie dopie-
ro drugi rok. – Każdy na początku boi się dotknąć dziecka, żeby nie 
sprawić mu bólu. Ale dzieci nas tego uczą, sygnalizują, kiedy coś je boli. 
Uczą nas bycia z nimi – dodaje. Przyznaje, że pracownicy spędzają 
z dziećmi bardzo dużo czasu i przywiązują się do nich – z wzajem-
nością. Te relacje przerywa czasem śmierć. Zwykle kilka razy do 
roku któryś z podopiecznych umiera. – Nie da się przyzwyczaić do 
śmierci – przyznaje.

W ramach placówki funkcjonuje Niepubliczny Ośrodek Rewalida-
cyjno-Wychowawczy, zwany przez pracowników i siostry „szko-
łą”. To tu dzieci powyżej 3. roku życia korzystają z zajęć prowadzo-
nych przez oligofrenopedagogów. – Zajęcia opierają się głównie na 
stymulacji sensorycznej, dogoterapii – tłumaczą pracownicy.

Zakład funkcjonuje od 2000 roku. Prowadzą go siostry zakonne 
Córki Bożej Miłości. Zgromadzenie istnieje od drugiej połowy XIX 
wieku. W Jastrzębiu pojawiły się po raz pierwszy w 1938 roku. 
Kiedy po wojnie pozostało wiele sierot, siostry otworzyły dla nich 
przedszkole oraz żłobek. Aż do 1999 roku prowadziły Specjalny 
Dom dla Małych Dzieci.

– Od 2016 roku za pobyt dziecka skierowanego do nas postanowie-
niem sądu płaci gmina, w której dziecko się urodziło. To wpłynęło 
na poprawę warunków wyżywienia i zakwaterowania – tłumaczy 
siostra Lucyna Bieda, księgowa. Za leczenie płaci NFZ. Poza tym 
„Betlejem” wspiera też część rodziców i darczyńcy. – Najczęściej 
przed świętami przychodzą szkoły, firmy, przedstawiciele miasta – 
mówi. Wśród stałych ofiarodawców jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. 
7 grudnia coroczną „mikołajkową pomoc” przekazał Robert Ci-
chowicz, I Zastępca Prezydenta Miasta i przedstawiciele Wydzia-
łu Polityki Społecznej i Mieszkaniowej. Dary o wartości ok. 4500 
zł obejmowały między innymi butelki, kaszki, słodycze i środki 
higieniczne. Wśród stałych potrzeb siostry wymieniają głównie 
pieluchy w różnych rozmiarach, mokre chusteczki i żywność dla 
małych dzieci, głównie kaszki i przeciery owocowe.

tekst i fotografie: Kamila Sadowska-Lasyk

DLA NICH NAJWAŻNIEJSZA JEST RELACJA
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Urodzona w Jastrzębiu-Zdroju, praco-
wała jako pomoc w szkole, tutaj wraz 
z mężem wybudowali dom, wspólnie 
prowadzili gospodarstwo. Przez więk-
szość życia kobieta zajmowała się 
dziećmi, wychowała 4 córki. Od zawsze 
jej pasją były książki, to zainteresowa-
nie rozwija do dziś. Jubilatka uwielbia 
też kwiaty, kilka lat temu to właśnie 
pielęgnowanie ogrodu sprawiało jej naj-
więcej radości.

– Żyje mi się bardzo dobrze, zawsze mogę 
liczyć na bliskich. Nie mam już tyle energii 
co kiedyś, ale szczęśliwie doczekałam się 
9 wnuków, 15 prawnuków i 1 praprawnu-
ka. Mój przepis na długie życie? Przede 
wszystkim dobry kontakt z rodziną, dużo 
uśmiechu i pozytywne nastawienie do ży-
cia – podkreśla Agnieszka Cebula.

Solenizantka jest bardzo towarzyską oso-
bą, chętnie dzieli się opowieściami z daw-
nych lat, a także udziela wskazówek. Jaka 
jest jej rada dla młodszego pokolenia?

– Młodzi ludzie powinni doceniać to co 
mają. Współczesny świat daje wiele moż-
liwości, ale do wszystkiego trzeba pod-
chodzić rozważnie, dziś łatwo można się 
w tym wszystkim pogubić. Należy pamię-
tać też o dobrych relacjach z ludźmi, kiedy 
możemy polegać na sobie wzajemnie, ży-
cie staje się bardziej kolorowe – konklu-
duje mieszkanka Jastrzębia-Zdroju.

Jubilatce życzmy przede wszystkim dużo 
zdrowia oraz nieustającej pogody ducha!

tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

MIESZKANKA 
JASTRZĘBIA-
ZDROJU ŚWIĘTUJE 
100 LAT
Agnieszka Cebula 
to kolejna osoba, 
która dołączyła do 
grona mieszkańców 
kończących 
100 lat życia.

W 2020 roku w całej Polsce 550 uczniów otrzymało stypendium Ministra Edu-
kacji i Nauki za wybitne osiągniecia naukowe. W województwie śląskim było ich 
57, w tym aż 10 z naszego miasta. Wszyscy jastrzębscy stypendyści są uczniami 
lub absolwentami Technikum nr 4. To: Bartosz Głaz, Marcin Brzózka, Radosław 
Matuszczyk, Jakub Marchewka, Paweł Kapłon, Dawid Krok, Bartłomiej Kosiński, 
Daniel Niezgoda, Daria Durkowska i Mateusz Wawrzyniak. To finaliści olimpiad, 
zdobywcy medali między innymi w dziedzinie wynalazczości i innowacji.

Każdego roku do ministerstwa wpływa około 2 tysiące wniosków o przyznanie 
stypendium. To jedna z najwyższych form uznania dla uczniów odznaczających 
się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, często międzynarodowymi sukcesami.

– Źródła sukcesu naszych uczniów należy szukać w działaniach, które były podejmo-
wane w szkole od wielu lat. Tworzenie projektów innowacyjnych i wynalazków, ich 
promocja i sukcesy na konkursach międzynarodowych otworzyło drogę i pokazało, 
że można osiągnąć sukces. Pamiętam, kiedy pierwsi uczniowie naszej szkoły kilka lat 
temu otrzymali stypendium Ministra Edukacji, było ich tylko dwóch, ale my bardzo 
z tego cieszyliśmy się i doszliśmy do przekonania, że sukces można osiągnąć. My-
ślę, że taka wiara w siebie i uparte dążenie do celu jest bardzo ważne i to staramy 
się wpajać młodym ludziom – mówi Jolanta Kopeć, dyrektor Zespołu Szkół nr 6. 
Dodaje, że niezwykle ważne jest też zauważanie talentów i dawanie im możli-
wości rozwoju poprzez dodatkowe zajęcia i opiekę merytoryczną. – Uczniowie 
osiągający sukcesy w międzynarodowych konkursach, wynalazcy w naszej szkole to 
nie zawsze są uczniowie, którzy otrzymują najwyższe oceny. Często realizując swoje 
pasje, skupiają się jedynie na rozwoju nad tym, co ich szczególnie interesuje – dodaje.

Jedną ze stypendystek jest Daria Durkowska, uczennica trzeciej klasy. Kształ-
ci się w zawodzie technik informatyk. – Stypendium otrzymałam za osiągnięcia 
w dziedzinie wynalazczości za szkolny projekt o nazwie IBlock – inteligentny sys-
tem blokowania telefonu – mówi. – Początkowo nie wiedziałam nawet, że szkoła 
zgłosiła mnie do programu stypendium, więc gdy dostałam informację, że je otrzy-
małam, radość była ogromna. Dzięki ciężkiej pracy nasz obecny projekt okazał się 
równie wielkim sukcesem, co poprzedni, za który również otrzymałam stypendium 
ministra – dodaje. Aktualnie Daria Durkowska pracuje nad kolejnym projektem, 
grą edukacyjną. Liczy na to, że również osiągnie sukces.

– Jestem bardzo dumna z tego, że mam takich wspaniałych uczniów i nauczycieli. 
Szkole życzę dalszych wspaniałych sukcesów, a jako dyrektor będę nadal dokładała 
wszelkich starań, aby młodzież mogła się rozwijać i realizować w przyjaznej, ciepłej 
atmosferze – nie kryje radości Jolanta Kopeć.

Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia. Na 
wypłatę stypendiów dla uczniów wybitnie zdolnych MEN przeznaczy w 2020 r. 
łączna kwotę 1 685 000 zł.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Wiara w siebie i uparte dążenie do celu 
jest bardzo ważne i to staramy się wpajać 
młodym ludziom.

STYPENDIUM MINISTRA 
EDUKACJI DLA MŁODYCH 
JASTRZĘBIAN

fot. Łukasz Parylak

fot. Daria Durkowska
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Stypendium ministra to niejedyny sukces, jaki młodzi jastrzębia-
nie zdobyli ostatnimi czasy. Podczas Globalnego Forum Innowacji 
w Limassol na Cyprze w październiku uczniowie Zespołu Szkół nr 
6 zdobyli srebrny medal. Zaledwie kilka dni później otrzymali złoto 
na Międzynarodowym Forum Ennovate. Nagrodzony wynalazek 
nosi nazwę: „ParKing – Aplikacja do monitorowania i zarządzania 
parkingiem”. Jego autorami są uczniowie klasy trzeciej, kształcący 
się w zawodzie technik informatyk: Dawid Krok, Paweł Kapłon, oraz 
nauczyciele: mgr inż. Krzysztof Smyczek i mgr inż. Marcin Lasak.

„ParKing” to innowacyjna aplikacja pozwalająca na monitorowanie 
i zarządzanie parkingiem. Została stworzona z myślą o dużych, za-
trudniających wiele osób firmach. Osoba zarządzająca parkingiem 
przypisuje osoby do konkretnych miejsc, zaś użytkownicy mają 
możliwość rezerwowania ich.

– Istnieją już na świecie różne systemy parkingowe, jednak żaden z nich 
nie jest w stanie przewidzieć delegacji, zwolnienia lekarskiego czy innej, 
bardziej lub mniej, planowanej nieobecności pracownika, a co za tym 
idzie chwilowego zwolnienia jego miejsca parkingowego. Dlatego uwa-
żamy, że nasz projekt jest innowacyjny na skalę światową – czytamy 
w opisie wynalazku.

Docelowymi odbiorcami aplikacji są firmy i korporacje, jednak mło-
dzi wynalazcy planują rozwój systemu, by zainteresować nim sa-
morządy miejskie i sejmiki wojewódzkie.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA 
PARKINGIEM NA MEDAL!

Całodobowa opieka, wyżywienie, rehabilitacja 
i terapia – w dodatku zupełnie za darmo. To wła-
śnie oferuje seniorom „Drugi Dom”, ośrodek opie-
kuńczo-rehabilitacyjny, który powstał w budynku 
szpitala przy ulicy Krasickiego.

Jest to miejsce, w którym starsza, niesamodzielna 
już osoba może spędzić miesiąc pod stałą, kom-
pleksową i profesjonalną opieką, w warunkach 
prawie domowych. Pobyt ma zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa i zapobiegać poczuciu izolacji. Nie 
tylko seniorzy są beneficjentami programu. Dla 
stałego opiekuna, często przemęczonego i zapra-
cowanego jest to możliwość złapania oddechu, 
znalezienia czasu na odpoczynek i realizację swo-
ich planów. To szansa na realne odciążenie psy-
chiczne i fizyczne. – To projekt realizujący tak zwaną 
opiekę wytchnieniową, ma służyć i opiekunowi, i pod-
opiecznemu – mówi Iwona Samlik, specjalista ds. 
projektów pomocowych, odpowiedzialna na reali-
zację projektów unijnych.

Chociaż ośrodek jest już gotowy od dawna, z po-
wodu pandemii do tej pory odbył się tylko jeden 
turnus. Termin ponownego uruchomienia ośrodka 
planowany jest na wiosnę 2021 roku. Nabór już 
trwa i wciąż są wolne miejsca. W ośrodku może 
przebywać jednocześnie 10 osób.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba nie-
samodzielna, lecz niewymagająca leczenia szpi-
talnego, powyżej 60. roku życia, którą na co dzień 
zajmuje się opiekun. W pierwszej kolejności przyj-
mowane są osoby, których dochód nie przekra-
cza 701 zł (w przypadku osoby samotnej) i 528 zł 
(dla osoby w rodzinie). Oferta skierowana jest do 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i innych miejsco-
wości Subregionu Zachodniego.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 144 535,64 zł, 
w tym 1 994 418,14 zł dofinansowania.

Informacje i zgłaszanie kandydatów możliwe pod 
numerem telefonu 32 47 84 508.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

DRUGI DOM 
– WYTCHNIENIE DLA 
OPIEKUNA, OPIEKA 
DLA SENIORA

Pochodzi z okolic Zamościa. Przez większość życia mieszkała 
na wsi i pracowała na roli. Do Jastrzębia-Zdroju przeprowadziła 
się wraz z mężem 20 lat temu. 8 lat temu Stanisława Misiarz 
została wdową. Doczekała się wielu wnuków i prawnuków. Dziś 
mieszka z synem, który się nią opiekuje.

– Nie paliłam, nie piłam i pracowałam ciężko na roli – tak odpowia-
da zapytana o receptę na długowieczność.

Solenizantka żałuje, że zdrowie nie pozwala jej już nawlec igły 
ani szyć na maszynie, co bardzo lubiła.

tekst i fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk

Stanisława Misiarz urodziła się 
1 stycznia. W 2021 roku 
obchodzi setne urodziny.

KOLEJNA JASTRZĘBIANKA 
DOŁĄCZA DO GRONA 
STULATKÓW

fot. archiwum organizatora
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Przebył Pan w życiu naprawdę długą drogę. Czy pamięta Pan 
moment, w którym życie i tragiczna historia naszego kraju spra-
wiły, że musiał Pan przejść przyspieszony kurs dorastania?

Wieści o rozpoczęciu wojny dotarły do nas dość szybko, po wkro-
czeniu armii sowieckiej los naszej rodziny był już właściwie prze-
sądzony. Rozpoczęły się prześladowania i aresztowania. Wraz 
z rodziną przeniosłem się z Łokacz do Droginicz – zamieszkaliśmy 
u dziadka, ojca mojej mamy. W międzyczasie aresztowano moje-
go tatę, później został wywieziony i z tego, co się dowiedziałem, 
rozstrzelany w Bykowie koło Kijowa. 10 lutego 1940 roku czte-
rech NKWD-zistów przyszło do domu mojego dziadka, areszto-
wać mnie i moją mamę. Saniami, pod konwojem przewieziono nas 
na dworzec. Pamiętam, że była to dość mroźna noc, całe szczę-
ście, że babcia dała nam różne ciepłe rzeczy oraz żywność.

Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci po dotarciu na miejsce?

Dla mnie to był inny świat. Dookoła nic, tylko step. W okresie 
zimy mróz sięgający 40 stopni. Odmrożenia ciała były na po-
rządku dziennym. Po dotarciu na miejsce rozparcelowano nas po 
domach. Wraz z mamą trafiliśmy do starszej babci, która opie-
kowała się wnukiem – Wasią. Mieszkańcy Syberii byli dobrym 
ludźmi, zwłaszcza starsze pokolenie bardziej doświadczone 
przez życie. Początkowo, moi rówieśnicy oraz pozostała mło-
dzież była nastwiona dość wojowniczo, z biegiem czasu również 
stali się życzliwi.

Po powrocie do ojczyzny brał Pan udział w odbudowie Wro-
cławia, m.in. przy odgruzowaniu ulic, potem przyszedł czas na 
pracę w Turowie, co sprawiło, że finalnie wybrał Pan Jastrzębie?

Przede wszystkim praca i miejsce, w którym widać było rozwój 
miasta oraz górnictwa. Z perspektywy czasu myślę, że miasto 
rozwija się w dobrym kierunku. Nie wszyscy wiedzą, że podczas 
delegacji sekretarza generalnego ONZ [mowa tu o wizycie se-
kretarza Enrique Penalosy, która miała miejsce 13 sierpnia 1974 
roku, w ramach gromadzenia informacji na konferencję ONZ do-
tyczącą osiedli ludzkich na terenach przemysłowych] jego zespół 
był pod wrażeniem rozłożenia zabudowy miejskiej, która kompo-
nowała się z ukształtowaniem terenu.

Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci z okresu pracy w ja-
strzębskich kopalniach?

Pożar na kopalni Zofiówka. Podczas jego gaszenia współpraco-
waliśmy z Rosjanami. W podziękowaniu za swoją postawę pod-

czas opanowywania tego wypadku dostałem jedno z pierwszych 
odznaczeń – Odznakę „Górnicza Sława” III klasy. Potem wielo-
krotnie śmiałem się z tego, że najpierw wywieźli mnie na Syberię, 
a potem jako pierwsi przyznali mi order.

Sama praca to nie wszystko, niewielu wie o Pana hobby.

Lotnictwo to moje hobby bezwarunkowe. Szybowce i zamiłowa-
nie do lotnictwa. Choć ubolewam, że nie udało mi się dostać do 
szkoły w Dęblinie, to zamiłowanie do tych maszyn pozostało we 
mnie do dziś. Często śledzę przeloty samolotów pasażerskich. Za-
cząłem latać w 1949 roku, osobiście widziałem jak mocno znisz-
czony po wojnie był Wrocław i Warszawa. Oprócz szybowców 
miałem okazję latać również na kukuruźnikach [model samolotu 
Po-2]. Do dziś sądzę, że jeszcze nikt nie namalował takiego pięk-
nego obrazu jakim jest widok świata widzianego z góry, a najlepiej 
widać go z pułapu 400-500 metrów.

Z perspektywy czasu co uważa Pan za osiągnięcie, które daje 
panu satysfakcje?

Powstanie i działanie Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdro-
ju. Cieszę się, że wciąż działamy zgodnie z naszym mottem „Pa-
mięć zmarłym, pojednanie żywym.” Działamy, by dać świadectwo 
prawdziwe tym okrutnym czasom łagrów, zesłań i aby nieść po-
moc potrzebującym. Cieszę się, że dzięki naszym staraniom udało 
się postawić symboliczny pomnik ku czci poległych i zaginionych 
na Syberii, w Katyniu, w łagrach i innych miejscach kaźni na te-
renie dawnego Związku Radzieckiego. Przy jego budowie została 
wmurowana ziemia z Monte Cassino, Katynia, Miednoje, Osztasz-
kowa, Lenino, Starobielska i Kazachstanu. Osobiście do tego gro-
bu włożyłem również ziemie z Bykowni. Wszystkich tych miejsc, 
w który życie stracili nasi rodacy. Za duży sukces uważam nadanie 
imienia Zesłańców Sybiru jednej ze szkół w Jastrzębiu oraz po-
wstanie Izby Pamięci gromadzącej dokumenty i eksponaty z cza-
sów zsyłki na Sybir. Mamy w ten sposób okazję przekazać choć 
cześć wiedzy i lekcję na przyszłość młodemu pokoleniu.

Często podkreśla Pan, podczas różnych uroczystości, jak ważne 
jest wyciąganie wniosków i nauka.

Zawsze to powtarzam młodzieży: uczyć się, uczyć się i jeszcze raz 
uczyć się. Wszyscy powinni poznać oprócz polskiego dwa obce ję-
zyki, żeby każdy mógł się poruszać w świecie i w kraju. Nie musi 
być człowiek dyrektorem, ministrem ale może być wykształconym 
dobrym fachowcem. Podkreślam, że historię trzeba znać, trzeba 
od czasu do czasu przemyśleć, jakie błędy popełniały pokolenia 

NIGDY NIE SZUKAŁEM ZEMSTY. 
WYZBYWAŁEM SIĘ NIENAWIŚCI.

„Jakże ogromną trzeba mieć wiarę, aby to wszystko godnie 
wytrzymać. By od Syberii aż po Jastrzębie, zawsze kręgosłup 
prosto trzymać.” Parafrazując słowa wiersza Henryka Poloka 
ze Związku Górnośląskiego, można w skrócie streścić losy 
jastrzębianina Ryszarda Czerneckiego. Od wywózki na Sybir 
poprzez odbudowę zrujnowanego przez wojnę kraju aż do pracy 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego oraz kopalniach, najpierw 
w Turowie, a następnie w Jastrzębiu-Zdroju.
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naszych przodków. W niektórych książkach jest to uwypuklone, 
niektóre z nich to niestety białe kruki. Przy każdej okazji proszę 
młodzież, aby pamiętała, że nienawiść i zemsta nie przynosi ni-
gdy sukcesu, tylko straty i klęski. Trzeba młodzież pokierować tak 
i wiedzą i nauką, żeby zrozumiała, że szacunek do zdrowia, sza-
cunek do bliźnich daje korzyści. Należy również pamiętać o miło-
ści do ojczyzny, którą zawdzięczamy przede wszystkim naszym 
matkom, które broniły nas przed chorobami i śmierci głodowej. 
Dlatego na sztandarze Sybiraków jest obrazek, który przedsta-
wia Matkę Boską Karmiącą. Aby pokazać wysiłek naszych matek 
we wpajaniu prawdziwego oblicza patriotyzmu. Bo patriotyzm to 
sposób w jaki człowiek żyję i pracuje dla ojczyzny, a nie „brykanie” 
podczas ważnych świąt państwowych. Młodemu pokoleniu za-
wsze życzę zdrowia, zdobywania wiedzy i aby nie używała nigdy 
zemsty i nienawiści.

Podczas swojego życia doświadczył Pan wielu tragicznych mo-
mentów i zdarzeń. Nie wpłynęło to na Pana postawę pełną sza-
cunku do drugiego człowieka, pogody ducha i energii.

Energię i siłę do organizacji dają mi ludzie, zwłaszcza Ci, którzy są 
zainteresowani tym, aby się czegoś dowiedzieć, którzy chcą po-
znać dany temat czy historię. Właśnie dla nich warto się starać 
i coś zrobić.

Jestem przekonany, i zdania nie zmieniłem, że dobro zwycięża. 
Pochodzę z Wołynia i wiedziałem, jak to wszystko tam wygląda-
ło. Był taki przypadek, że syn jednego Ukraińca był poszkodowa-
ny przez Polaka. Kiedy dowiedzieliśmy się, że tereny, na których 
mieszkaliśmy są wyzwolone postanowiłem napisać do babci 
i dziadka. List odebrał właśnie ten ukraiński kolega, który opisał 
mi całą sytuację, w tym śmierć moich bliskich m.in. dziadka i jego 
siostry. Czy po krzywdach jakich doświadczył musiał mi pomóc? 
Mimo to dołożył starań, żebym otrzymał odpowiedź na swój list. 
To jeden z tych przypadków, kiedy dobro, które jest w ludziach 
zwycięża. Jeśli człowiek nie zażył rozkoszy życia, nie poznał gorz-
kiego smaku biedy, jeśli człowiek nie doświadczył nawet tych nie-
stety tragicznych wydarzeń, to niestety nie zrozumie życia. Nigdy 
nie szukałem zemsty i wyzbywałem się nienawiści, zawsze sta-
ram się postawić w sytuacji drugiego człowieka, staram się ana-
lizować, co mógł przeżyć i dlaczego postępuje tak, a nie inaczej.

Pana życie to gotowy materiał na książkę, czy w tym względzie 
ma Pan jakieś plany na przyszłość?

Chciałbym napisać książkę, która będzie zawierać prawdę. I wy-
kluczam wszystko to, czego chcą niektórzy – nienawiść, to jest 
złe myślenie. Już kiedyś podczas jednej z naszych uroczystości 
przy pomniku powiedziałem: nie rozdrapujcie naszych ran. One 
są zagojone, a blizny są w naszych sercach. W tej książce opisuję 
sprawę, dzieci i młodzieży z mieszanych rodzin, które częściowo 
poruszyłem już we wspomnieniach „Łzy” i „Powrót”. Co do pla-
nów na przyszłość, to chciałbym powiększyć grono nauczycieli, 
którzy roztoczą opiekę nad szkołą, która nosi imię Zesłańców 
Sybiru. Tam na Syberii żyją pokolenia potomków konfederatów 
i wszystkich polskich powstań. Pamięć o nich nie powinna prze-
paść w rutynie dnia codziennego. Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować harcerzom, młodzieży oraz wszystkim tym, którzy 
pamiętają o zmarłych, spoczywających poza granicami naszego 
kraju. O tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Dziękuję za to sym-
boliczne światełko zapalane podczas uroczystości Wszystkich 
Świętych, Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Na zakończenie naszej rozmowy pragnę życzyć mieszkańcom na-
szego miast dużo zdrowia. Niech ten 2021 rok przyniesie wszyst-
kim wiele szczęścia.

rozmawiał Jacek Majewski

fot. Łukasz Parylak

fot. jastrzebieonline.pl
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Od marca obsługa klientów Urzędu Miasta odbywa się on-line, 
telefonicznie, poprzez skrzynki podawcze lub osobiście, po wcze-
śniejszym umówieniu wizyty.

System wcześniejszych zapisów ma usprawniać i ułatwiać zała-
twianie spraw. Zainteresowanie np. rejestracją pojazdów jest bar-
dzo duże, co początkowo przekładało się na utrudnienia w kon-
takcie telefonicznym. Jeszcze we wrześniu, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta wprowadził pewnie 
zmiany. Numery telefonów w referacie Rejestracji Pojazdów zo-
stały przypisane do konkretnych celów:

32 47 85 172 – wyłącznie rejestracja terminu wizyty

32 47 85 366, 32 47 85 367, 32 47 85 368 – udzielanie informacji 
dotyczących zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu.

System rejestracji sprawdził się. Dzięki tym zmianom skrócił się 
czas oczekiwania na wizytę w Urzędzie Miasta. Pomimo pandemii 
liczba spraw załatwianych przez urzędników nie zmniejszyła się 
w stosunku do ubiegłego roku. Dla przykładu od sierpnia do paź-
dziernika 2019 roku w Referacie Rejestracji Pojazdów obsłużono 
7239 klientów, a w tym samym okresie 2020 roku – 7326.

– W odczuciu społecznym może się wydawać, że obsługujemy mniej 
mieszkańców, ale statystyki pokazują jasno, że tak nie jest – mówi II 
zastępca prezydenta miasta, Robert Cichowicz.

Aktualnie miasto przymierza się do wdrożenia informatycznego 
systemu kolejkowego w celu jeszcze lepszego usprawnienia pra-
cy i obsługi klientów w Urzędzie.

Pomimo pandemii liczba obsłużonych klientów nie zmniejszyła się.

SYSTEM REJESTRACJI WIZYT 
W URZĘDZIE SPRAWDZIŁ SIĘ

O granty na tak zwane „małe zlecenia” do Urzędu Miasta wy-
stąpiły w 2020 roku dwa jastrzębskie Rodzinne Ogrody Dział-
kowe – „Malwa” i „Ruptawiec”. Dzięki pozytywnie rozpatrzonym 
wnioskom jeszcze latem działkowcy podpisali umowy i otrzymali 
środki. Ogrody na realizację zadań miały 3 miesiące, a ich zarządy 
złożyły już do Urzędu dokumentację rozliczeniową.

– Dobrze, że w Jastrzębiu jest taka możliwość. Planujemy szkole-
nia dla działkowców, aby chętniej starali się o granty – mówi Lu-
cyna Cyrek, sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego 
Związku Działkowców.

„Malwa EKO – powrót do natury” to jeden z projektów realizo-
wanych dzięki grantowi. Działkowcy z „Malwy” otrzymali 8800 zł 
i postawili na edukację ekologiczną i gospodarkę odpadami – za-
dania zarządu w tym zakresie obejmowały między innymi założe-
nie ogrodowego kompostownika, gdzie wszyscy działkowcy mogą 
oddawać nadwyżkę swoich odpadów bio. Urządzili też łąkę kwiet-
ną na wspólnym terenie i zakupili rębak służący do ekologicznego 
wykorzystania niepotrzebnych w ogrodzie gałęzi. W ogrodnictwie 
zrębki używane są między innymi do zabezpieczania przed chwa-
stami, utrzymywania nawilżenia gleby i ochrony ziemi przed wy-
soką lub niską temperaturą. Część środków przeznaczono też na 
plenerowe szkolenia i warsztaty.

Na „Ruptawcu” również postawiono na ekologię. Grant w wyso-
kości 9400 zł został przeznaczony na realizację projektu „Magicz-
ny zakątek”, czyli utworzenie przyjaznej działkowcom i przyrodzie 
wspólnej przestrzeni. Odpowiednio zagospodarowany teren i do-
bór gatunków roślin zwabia do ogrodów owady i ptaki. Działkow-
com zależy na uświadamianiu lokalnej społeczności jak ważna 
jest bioróżnorodność. W ramach zadania zakupiono domki dla 
owadów oraz budki lęgowe i karmniki dla ptaków, założono łąkę 
kwietną, utworzono rabaty kwiatowe i ziołowe (rośliny miododaj-
ne) i postawiono ławki. Stanęła też edukacyjna tablica informa-
cyjna. Projekt był realizowany od sierpnia do listopada.

– Te projekty to efekt działania kreatywnych zarządów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych, ludzi z wizją i chęcią współpracy. Udało im 
się zdobyć środki, które w skali ich rocznego budżetu są naprawdę 
duże – dodaje Lucyna Cyrek.

Informacje o grantach z zakresu ekologii udziela Wydział Ochrony 
Środowiska. Telefony: 32 47 85 148, 32 47 85 219, 32 47 85 202.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Domki dla owadów, kompostownik, łąki kwietne oraz szkolenia. 
Jastrzębscy działkowicze stawiają na ochronę środowiska.

WYPOCZYNEK, PASJA I… EKOLOGIA

fot. Lucyna Cyrek
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W budżecie Miasta na rok 2021, na dotacje dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska i ochrony zasobów wodnych przeznaczono kwotę 3.650.000,00 zł, obejmującą:
• 2,2 mln złotych na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych, obejmujących: kotły 

opalane gazem, biomasą, olejem opałowym, ekogroszkiem z automatycznym podajnikiem 
oraz urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, takie jak pompa ciepła do c.o. i sys-
tem ogrzewania elektrycznego. W przypadku złożenia wniosku o dotację na kocioł gazowy, 
można ubiegać się również o dotację do budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku 
mieszkalnego.

• 800 tysięcy złotych na zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z zastosowaniem 
rekuperatora oraz pompa ciepła do wytwarzania c.w.u.

• 150 tysięcy złotych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego,
• 500 tysięcy na budowę urządzeń, służących retencjonowaniu wód opadowych i roztopo-

wych.
W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek 
o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii koronawirusa 
wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. :
• za pośrednictwem poczty polskiej,
• za pośrednictwem platformy ePUAP,
• do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać od 31 grudnia 2020 
r. osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 ROKU
• Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie 

tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.
• O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

a. posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub 
systemu ogrzewania elektrycznego,

b. złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub sys-
temu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym 
roku kalendarzowym,

c. dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu 
faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym 
lub systemu ogrzewania elektrycznego.

• Kwota dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wzrasta z 1.200,00 zł do 2.000,00 zł
• Kwota dotacji budowę przyłącza do sieci gazowej wzrasta z 1.200,00 zł do 1.500,00 zł,
• Kwota dotacji na podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sie-

ci centralnego ogrzewania – w wysokości 80% poniesionych kosztów , ale nie więcej niż 
6.000,00 zł.

• dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. węglowego z automatycznym podajnikiem, przysłu-
guje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania, w sieć gazo-
wą. Przez teren nieuzbrojony rozumie się brak w/w sieci w odległości do 100 m, mierząc od 
granicy działki.

• kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem oraz kocioł na biomasę musi spełniać kryte-
ria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy 
w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytu-
cję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej 
w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign;

• warunkiem udzielenia dotacji do wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie zezłomowania 
kotła na paliwo stałe.

Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej 
(Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów in-
westycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania – Uchwały – Biu-
letyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)
Uchwała Nr XVI.168.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjo-
nowaniu wód opadowych i roztopowych” w Biuletynie Informacji Publicznej Zasady przyzna-
wania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopo-
wych – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)
Wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wyszukiwarka spraw do załatwienia – 
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)
Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, tel. 32 47 85 326 (urządzenia grzewcze oraz urządzenia do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych) i tel. 32 47 85 148 (budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
mieszkalnego oraz retencja wód opadowych)

SEGREGACJA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH TO 
NIE KWESTIA WYBORU, 
ALE OBOWIĄZEK 
WYNIKAJĄCY Z USTAWY!
Od 1 stycznia 2021 r. nie ma możli-
wości złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wybierając podwyż-
szoną stawkę opłaty i brak segregacji. 
Selektywne zbieranie odpadów komu-
nalnych jest ustawowym obowiązkiem 
każdego z nas.

Obowiązek selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na nierucho-
mości uznaje się za spełniony w przy-
padku, gdy:

1. odpady komunalne wytwarzane na 
terenie nieruchomości zbierane są 
w odpowiednio oznaczonych pojem-
nikach lub workach z podziałem na 
odpowiednie frakcje, tj. na: papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
bioodpady oraz pozostałe po se-
gregacji, czyli tzw. niesegregowane 
(zmieszane),

2. odpady, które nie wymagają pojem-
ników do ich gromadzenia, zbierane 
są odrębnie i selektywnie w miejscu 
gromadzenia odpadów wyznaczo-
nym przez właściciela nieruchomości.

 
Jeśli firma odbierająca odpady komu-
nalne stwierdzi na nieruchomości nie-
prawidłowości w zakresie ich selektyw-
nego zbierania, sporządzi dokumentację 
fotograficzną oraz poinformuje o tym 
fakcie właściciela nieruchomości i Pre-
zydenta Miasta. Konsekwencją po-
wyższego będzie podwyższona opłata 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla właściciela nieruchomości 
zamieszkałej lub niezamieszkałej, okre-
ślona w formie decyzji administracyjnej.
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1000 kilometrów – biegnąc, spacerując, 
maszerując z kijkami… Taki dystans mają do 
przebycia uczestnicy wyzwania „Run Forrest 
– Od Morza Do Tatr”, którzy – niczym filmo-
wy Forrest Gump – symbolicznie przemie-
rzą drogę z Władysławowa do Zakopanego.

Aby zaliczyć tę trasę, nie trzeba jednak od-
dalać się od domu. Kilometry rejestrowane 
są w systemie i automatycznie nanoszone 
na wirtualną mapę Polski. Do wyzwania 
organizowanego przez jastrzębski Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji może dołączyć 
każdy. – To fantastyczna motywacja do tego, 
żeby się ruszyć. W ramach akcji biegniemy 
przez cały kraj – do pokonania jest 1000 ki-
lometrów, aż na Kasprowy Wierch. Przykła-
dowo: wybiegłam wczoraj z domu, czyli na 
naszej mapie z Władysławowa, zrobiłam 10 

kilometrów i bardzo możliwe, że w ramach 
wyzwania jestem już w Gdańsku. To świetna 
motywacja, zwłaszcza, jeśli biega się ze zna-
jomymi i porównuje się wyniki. Wychodzisz 
na trening z myślą, że zrobisz 8 kilometrów, 
ale masz taki doping, że robisz 15 – tłuma-
czy Agnieszka Badach z Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji.

W wyzwaniu mogą uczestniczyć osoby 
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy: – To 
niesamowite, że nie trzeba wcale być w Pol-
sce, by pobiec z Władysławowa do Zakop-
ca. Można to zrobić nawet z Nowego Jorku! 
Wyzwanie jest bardzo uniwersalne. Może 
je podjąć zarówno amator, jak i wprawiony 
biegacz. Właściwie nawet nie trzeba biec. 
Każdy policzalny kilometr: spacer z psem, 
z wózkiem, trasa w górach można zareje-

strować w naszym systemie – podkreśla 
Agnieszka Badach.

Co ciekawe, w wyzwaniu można wziąć 
udział jako drużyna, organizowany jest 
również Turniej Miast. – Dodatkową moty-
wacją może być piękny medal z wizerunkiem 
morza i gór – bo przecież biegniemy z Wła-
dysławowa w góry – zaznacza Agnieszka 
Badach. Medal wraz z opaską oraz imien-
nym certyfikatem (do samodzielnego wy-
druku) otrzyma każdy, nawet ten, kto nie 
przebiegnie 1000 kilometrów. Wystarczy 
pokonać sto. – Warto jednak zawalczyć 
o przebiegnięcie tysiąca kilometrów. To 
może być niezwykła przygoda. Dodatkowo, 
na pierwsze 150 osób, którym się to uda, 
czekają specjalne koszulki finiszera – za-
chęca Agnieszka Badach.

POBIEGNIJ – OD MORZA DO TATR!

Historia tej jednej z najbardziej rozpozna-
walnych instytucji miejskich rozpoczęła 
się w 1990 roku. Wówczas, 15 grudnia, 
Rada Miasta zdecydowała o powołaniu 
Miejskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Re-
kreacji. To był czas przekazywania mająt-
ku jastrzębskich kopalń. Władze miasta, 
słusznie zresztą, wyczuły w tym szanse 
dla Jastrzębia. – Wśród mentorów powsta-
nia MOSTIR-u należałoby wymienić Adama 
Płaczka oraz Wojciecha Franka. Na stadionie 
miejskim mieliśmy swoją pierwszą i jedyną 
od lat siedzibę. W kolejnych latach liczba 
obiektów stale rosła. Doszło lodowisko, hala 
sportowa, kompleks Omega, OWN, boisko 
przy ulicy Kościelnej i kąpielisko Zdrój – opo-
wiada Zofia Florek, która pracuje w MO-
SiR-ze od pierwszych dni jego istnienia.

Pierwszym dyrektorem MOSTiR-u został 
Adam Grzywnowicz. Piastował to stanowi-
sko przez ponad 4 lata. W 1995 roku funkcję 
dyrektora objęła Zofia Florek. – Pracuję tu od 
samego początku. Parę miesięcy później pracę 
rozpoczął Michał Szelong. Mamy wiele wspo-

mnień z początku naszej działalności. Tworzyli-
śmy wszystko od podstaw. Było wiele sytuacji, 
które powodowały, że wstrzymywaliśmy od-
dech. Dziś je wspominamy i śmiejemy się z nich 
– wspomina dyrektor MOSiR-u.

Jedna z takich sytuacji bez precedensu mia-
ła miejsce na lodowisku „Jastor”. – Stworzy-
liśmy coś, w powodzenie czego nikt do końca 
nie wierzył. Były naciski, aby Liga Mistrzów 
w piłce siatkowej nie była rozgrywana w ka-
towickim Spodku, tylko u nas w Jastrzębiu. 
I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie fakt, że hala widowiskowo-sportowa była 
w przebudowie. Wpadliśmy wtedy na pomysł, 
by na potrzeby tych rozgrywek taflę lodowiska 
zamienić w „parkiet”. Cały proces przygoto-
wania „boiska” był dość wymagający. Zdecy-
dowaliśmy, że użyjemy konstrukcji w postaci 
specjalnych „łap”, ponieważ nie mogliśmy 
robić żadnych nawiertów w płycie betono-
wej, by nie uszkodzić rury doprowadzającej 
amoniak z glikolem. Całość powierzchni lodu 
pokrywaliśmy folią izolacyjną, by nie odmrozić 
lodowiska. I na to położyliśmy specjalne pły-

ty z klonu kanadyjskiego, które służą nam do 
dziś – wspomina Michał Szelong, zastępca 
dyrektora MOSiR-u.

Niecodzienne rozwiązanie szybko pod-
chwycili komentatorzy, którzy w swoich 
relacjach nie kryli zachwytu dla zaprojek-
towanego boiska. A w Polskę poszła wia-
domość, że tylko w Jastrzębiu-Zdroju Ligę 
Mistrzów w siatkówce można rozgrywać 
na lodowisku.

Zresztą to nie pierwsza ani ostatnia sytu-
acja, gdy za sprawą MOSiR-u w Polsce i na 
świecie powtarzano nazwę „Jastrzębie-
-Zdrój”. Od lat MOSiR organizuje imprezy 
o charakterze kulturalnym, sportowym 
i rekreacyjnym, które stały się wizytówką 
miasta. Nie sposób wymienić wszystkich, 
ale z pewnością nie można pominąć bie-
gu Kobiet na 5+, jastrzębskiej dziesiątki, 
Eksplozje Kolorów, czy organizowanych 
od lat Dni Miasta. – Wydarzeniem, które 
długo zapamiętamy, była trasa koncertowa 
radia RMF – Inwazja Mocy. Niestety, w lipcu 

30 lat z perspektywy tak młodego miasta, jakim jest Jastrzębie-Zdrój, to 
naprawdę dużo. Nic dziwnego, że wydawać by się mogło, że istnieje od 
początku naszego miasta, od lat niestrudzenie budując jego sportowy 
wizerunek. Mowa oczywiście o Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który 
już na stałe wrósł w krajobraz Jastrzębia-Zdroju.

ZAANGAŻOWANI PRACOWNICY 
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1997 roku nastała powódź tysiąclecia, która 
dotknęła również miasta naszego regionu. 
Cała trasa koncertowa została przeniesiona 
na wrzesień – wspomina Zofia Florek.

Radio Inwazję Mocy zamieniło na Inwazję 
Pomocy i rozpoczęło trasę koncertową we 
wrześniu. W tym samym czasie, gdy roz-
poczęły się rozgrywki piłkarskie. – W pią-
tek miała odbyć się cała impreza, a w sobotę 
rozgrywaliśmy mecz z Rymer Niedobczyce. 
Skala koncertu RMF-u spowodowała, że lu-
dzie przyjeżdżali z najdalszych zakątków wo-
jewództwa. Scena, na której odbywały się 
koncerty, była ustawiona na płycie boiska – 
wspomina Michał Szelong.

Była to scena modułowa, umieszczo-
na na naczepie ciężarówki, która wjeż-
dżała bezpośrednio na płytę boiska. Po 
całej imprezie okazało się, że straty są 
potworne. Ziemia była tak grząska, że 
naczepa wbiła się w płytę boiska, a lu-
dzie zadeptali całą murawę, zostawiając 
w niej śmieci. Wszędzie powbijane były 
kapsle od napojów. A do meczu pozosta-
ło dwanaście godzin. – Zebraliśmy wszyst-
kich pracowników MOSiR-u i przez całą noc 
zbieraliśmy śmieci. Oczywiście kibice mieli 
nam za złe, że dopuściliśmy do uszkodzenia 
płyty boiska, ale sukces imprezy przeszedł 
nasze najśmielsze oczekiwania – podsu-
mowuje Michał Szelong.

Na szczęście sędziowie wyrazili zgodę 
na rozgranie meczu. Ostatecznie GKS Ja-
strzębie wygrał 3:1,co też pozwoliło uspo-
koić nastroje wśród kibiców.

Nie jest tajemnicą, że MOSiR odpowia-
da nie tylko za utrzymanie jastrzębskich 
obiektów sportowych. Ma duży wkład 
w rozwój pasji sportowych wśród dzieci 
i młodzieży. – Staramy się oby nasze dzia-
łania były odbierane przez mieszkańców 
w myśl hasła przewodniego naszej jednost-
ki – „Jesteśmy dla Ciebie” – mówi Zofia Flo-
rek. I nie kryje, że za sukcesami MOSiRu 
stoją zaangażowani pracownicy. – Potra-
fią zrozumieć, że ich praca wykracza poza 
standardowe ramy i że gramy do jednej 
bramki. Niejednokrotnie musimy się zmo-
bilizować, żeby efekt finalny był osiągnię-
ty. Bardzo im za to dziękuję. To prawdziwa 
przyjemność móc współpracować z ludźmi 
o ogromnym poczuciu obowiązku i niejedno-
krotnie dużej pasji – podsumowuje dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Jastrzębiu-Zdroju.

tekst: Izabela Grela
Aby wziąć udział w wyzwa-
niu, trzeba zarejestrować się 
na stronie zawodów i wykupić 
pakiet startowy. Następnie po-
szczególne wyniki należy wpro-
wadzać na stronę w formie pli-
ków GPX lub opisanych zdjęć. 
Na przebycie 1000 kilometrów 
mamy czas do 21.12.2021 – 
Razem możemy pokonać tysiące 
kilometrów! Nie idź sam – „Run 
Forrest” to zabawa, motywacja, 
zdrowie, piękny medal i niebywała 
satysfakcja z wykonania zadania 
– zachęca Agnieszka Badach.

tekst: Barbara Englender
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