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Garden Designers Derkacz 
i wspólnicy będą odpowiadali za 
przebudowę części zabytkowego 
Parku Zdrojowego.
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WSPÓLNIE 
ZMIENIAMY 
MIASTO
Jastrzębski Budżet Obywatelski funkcjonuje po 
to, aby mieszkańcy wskazywali czego brakuje i co 
jeszcze należy zrobić, żeby ulepszyć wizerunek 
miasta. To właśnie dzięki Waszym pomysłom na 
mapie Jastrzębia-Zdroju znajdą się nowe i cieka-
we punkty.

Zarejestrowano 75 wniosków osiedlowych/so-
łeckich i 29 wniosków ogólnomiejskich. Kolejnym 
etapem będzie ich weryfikacja formalna, a na-
stępnym przekazanie do oceny merytorycznej. 
W lipcu dowiemy się, jakie zadania ostatecznie 
zostaną zrealizowane w ramach Jastrzębskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy przesłali pomysły projektów na za-
dania osiedlowe dotyczące budowy oświetlenia, 
rozbudowy i modernizacji parku street workout, 
remontów dróg i chodników, wykonania depta-
ku oraz strefy wypoczynku i relaksu. Nadesłane 
zadania związane są również z remontem sali 
w domu strażaka, zakupem grilla wraz z ławka-
mi, zakupem, montażem i instalacją monitoringu 
boiska, wykonaniem siłowni na świeżym powie-
trzu oraz toru treningowego OCR & Ninja. Wnio-
ski ogólnomiejskie dotyczą remontu nawierzchni 
i budowy ścieżki rowerowej.

Do podziału w Jastrzębskim Budżecie Obywa-
telskim jest 2.600.000,00 zł. W tym roku osoby 
w każdym wieku. Mogły zgłaszać nie tylko pro-
jekty dotyczące ich osiedla lub sołectwa, ale też 
pomysły ogólnomiejskie.

– To Wasze głosy są najważniejsze. Budżet Obywa-
telski składa się z zadań, które realizujemy wspól-
nymi siłami. Cieszę się, że dostaliśmy tak wiele kre-
atywnych pomysłów – podkreśla prezydent miasta 
Anna Hetman.

tekst: Wiktoria Knesz

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych, 

dobrego wypoczynku oraz optymizmu, 
energii i nadziei na lepszą przyszłość

w imieniu Rady Miasta Jastrzebie-Zdrój 
życzy

Przewodniczący 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

PIOTR SZEREDA

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych, 
chwili wytchnienia 
w rodzinnym gronie, zdrowia, 
szczęścia oraz nadziei

życzy Anna Hetman 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Sala Obsługi Interesanta: 
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Straż Miejska 
tel. alarmowy: 986 
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
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Miejski Rzecznik Konsumentów 
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 
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tel. 32 47 85 351 
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/ 
youtube.com/MiastoJastrzebie 
twitter.com/JastrzebieZdr 
instagram.com/mojejastrzebie/ 
snapchat @Jastrzebiezdroj
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Park Zdrojowy już niedługo stanie się miejscem aktywizacji społeczno-gospodarczej 
jastrzębian. Nie będzie już zrujnowanego placu pełniącego rolę parkingu, nieopodal po-
mnika ofiar Marszu Śmierci. Powstanie tam plac reprezentacyjny otoczony wodnymi 
kaskadami. Park Zdrojowy będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Całości dopełni nowoczesny system oświetlenia nadający temu miejscu niezwykły kli-
mat. A istniejący nieopodal pomnik ofiar Marszu Śmierci zostanie wyremontowany.

– Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni są jastrzębianie, de facto jest częścią parku i ni-
gdy ani historycznie, ani w planach architektonicznych nie był przeznaczony do pełnienia takiej 
funkcji. Naturalne stało się, że wraz z kompleksową modernizacją Parku Zdrojowego, chcemy 
go uporządkować i przywrócić mu dawny blask. Stąd też plan budowy placu reprezentacyjnego 
– miejsca przyjaznego mieszkańcom i funkcjonalnego – tłumaczy prezydent Anna Hetman.

Nie podlega wątpliwości, że ta przestrzeń publiczna wymagała od dawna komplekso-
wego zagospodarowania. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Została 
nim spółka Garden Designers Derkacz i wspólnicy.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do Domu 
Zdrojowego, budowę placu wraz z jego odwodnieniem, schodów terenowych, fontann 
terenowych na skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na pod-
ziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę 
siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL 
Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu, a także wykonanie na-
sadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. Całość będzie 
kosztowała prawie 5 mln 478 tysięcy zł.

Budowa placu reprezentacyjnego nie sprawi jednak, że w Zdroju zabraknie miejsc par-
kingowych. Przy ulicy Witczaka powstaną nowe. Obok nowych budynków TBS-u do-
celowo powstanie 50 miejsc postojowych a po stronie parku oraz w rejonie basenu 
kolejnych ponad 100. Ponadto w dzielnicy Zdrój znajdują się już miejskie parkingi oraz 
lokalizacje, w których możliwa jest budowa kolejnych miejsc postojowych (w rejonie 
dworca autobusowego przy ul. Broniewskiego oraz w ciągu ulicy 1 Maja). W tych miej-
scach zostanie stworzone więcej miejsc postojowych, niż znajduje się obecnie na nie-
utwardzonym parkingu.

tekst: Izabela Grela

Garden Designers Derkacz i wspólnicy 
będą odpowiadali za przebudowę 
części zabytkowego Parku Zdrojowego.

TO BĘDZIE PIĘKNY PLAC 
Z WODNYMI KASKADAMI

NFZ NA STAŁE 
W JASTRZĘBIU!
W Jastrzębiu-Zdroju powstanie 
Punkt Obsługi Śląskiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Pla-
cówka będzie mieściła się przy 
ulicy Harcerskiej.

– To będzie duże ułatwienie dla 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 
O punkt NFZ-u zabiegaliśmy już 
od trzech lat. Konkretne rozmo-
wy, a także prace nad wyborem 
i przystosowaniem lokalu zajęły 
rok. W tej chwili jesteśmy już na 
ostatniej prostej, niedługo pod-
pisujemy umowę – powiedziała 
prezydent Anna Hetman.

Niemal 60-metrowy lokal, znajdu-
jący się w zasobach miasta, został 
już przystosowany do potrzeb no-
wej instytucji. W ramach remontu 
między innymi nieznacznie zmie-
niono układ pomieszczeń. Ze-
rwano stare posadzki i wykonano 
nowe, dostosowując tym samym 
poziom pomieszczeń do poziomu 
korytarza, a na podłogach zamon-
towano wykładzinę. Instalacja 
elektryczna została dostosowana 
do projektowanych miejsc pracy, 
a ściany wyrównane i odmalowa-
ne. Koszt adaptacji tych pomiesz-
czeń wyniósł 75 tysięcy złotych.

Lokal przeznaczony na punkt 
NFZ-u mieści się na I piętrze bu-
dynku przychodni zdrowia, wy-
posażonej w dźwig osobowy. Zo-
stał on wybrany przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia spośród pro-
pozycji przedstawionych przez 
Miejski Zarząd Nieruchomości.

tekst: Barbara Englender
Projekt „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji spo-
łeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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JAK ZASZCZEPIĆ SIĘ NA COVID-19?
Aby zgłosić chęć zaszczepienia się w ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień należy:
• zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
• zarejestrować się na portalu pacjent.gov.pl (e-Rejestracja)
• wysłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556 – 

ten sposób dotyczy tylko osób powyżej 70 roku życia
• zadzwonić bezpośrednio do jednego z punktu szczepień 

w naszym mieście.

W Jastrzębiu-Zdroju szczepienia wykonują:
1. NZOZ „MEDICOR” Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 2a 

32 47 16 924
2. NZOZ Praktyka Lekarsko-Pielęgniarska „PRO-CORDI” 

Sp. z o. o., ul. Wyspiańskiego 8 – 47 34 809
3. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej NZOZ, 

ul. Górnicza 44 – 32 75 63 232.
4. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej NZOZ, 

ul. Węglowa 4c – 32 75 61 161.
5. NZOZ „OŚRODEK ZDROWIA” L.J. Rybak Sp. J., ul. Komuny 

Paryskiej 14 – 32 47 36 729.
6. Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Salus” Sp. z o. o., ul. Wrocławska 12a – 32 47 13 771.

7. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka” Weronika 
Stefańska, os. 1000-lecia 15 e – 32 47 14 839.

8. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka” Weronika 
Stefańska;, os. 1000-lecia 15 e i ul. Wielkopolska 2a – 
32 47 17 663.

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II nr 7 – 
32 47 84 236.

Pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami

Dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie do-
trzeć do punktu, szczepienie odbędzie się w warunkach domo-
wych. To tak zwane wyjazdowe punkty szczepień, które dotrą 
do pacjentów leżących. O potrzebie skorzystania z tej możliwo-
ści należy poinformować lekarza rodzinnego.

Dodatkowo miasto oferuje pomoc w dotarciu do punktów 
szczepień osobom niepełnosprawnym i mającym trudności 
w poruszaniu się. Potrzebę przetransportowania należy zgło-
sić, dzwoniąc na numery telefonów: 32 47 85 391 lub 32 47 
85 371, w godzinach pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dodatkowych informacji udzieli mieszkańcom Wydział Polityki 
Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój tel. 
32 47 85 391 i 32 47 85 381.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2020 roku, mimo ograniczeń 
spowodowanych pandemią koronawirusa obradowała zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Podczas 16 sesji (10 zwyczajnych 
oraz 6 nadzwyczajnych) radni pracowali nad kwestiami dotyczą-
cymi m.in. kształtowania polityki rodzinnej i socjalnej, zarzą-
dzania kryzysowego i przygotowania do zmniejszenia skutków 
epidemii koronawirusa oraz bezpieczeństwa publicznego. Rad-
ni przyjęli również sprawozdania spółek miejskich w tym MZK 
i PKM. Na sesjach nadzwyczajnych podejmowano uchwały 
w sprawach bieżących oraz przyjęto uchwałę przyjmującą „Stra-
tegię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+”.

Podczas minionego roku radni złożyli w sumie 152 interpelacje 
dotyczące bieżących spraw zgłaszanych przez mieszkańców. Naj-
częściej pytali: Piotr Szereda – 30, Andrzej Matusiak – 25, Angeli-
ka Garus-Kopertowska – 17 i Grzegorz Mosoń – 13.

– Radni Rady pracowali także w komisjach rady, na których przy-
gotowano 37 wniosków i zapytań z komisji, z czego 10 wniosków 
zostało przyjętych przez Radę Miasta – podkreśla jej Przewodni-
czący, Piotr Szereda.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta został powołany Ze-
spół Statutowy, w skład którego weszli przedstawiciele wszyst-
kich klubów radnych oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta. 
Dokonał on analizy i zmiany obowiązującego Statutu Miasta Ja-
strzębie-Zdrój.

Nowością, która w znaczący sposób usprawniła pracę Rady Miasta 
w 2020 roku, było oprogramowanie e-sesja. Dzięki temu rozwią-
zaniu skróceniu uległ czas niezbędny do przygotowania posiedzeń 

oraz dystrybucji dokumentów wśród radnych. Oprogramowanie 
w znaczący sposób ułatwia dostęp do archiwalnych posiedzeń, ak-
tualnie omawianych punktów oraz wyników głosowań.

– Drodzy mieszkańcy, za nami trudny i wymagający rok. W imieniu 
Radnych Rady Miasta dziękuję Wam za wsparcie i siłę jaką dajecie 
radnym każdego dnia. Dziękuję Wam za codzienne zaangażowanie 
na rzecz Jastrzębia-Zdroju. Bez Waszego wsparcia i pracy nie byłoby 
zmian, jakich w naszym mieście dokonujemy – podsumowuje Prze-
wodniczący Rady Miasta Piotr Szereda.

tekst: Jacek Majewski

PRACOWITY ROK RADY MIASTA
W 2020 roku podczas 16 posiedzeń Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
radni zdecydowali o przyjęciu 172 uchwał.
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Podczas pierwszej tegorocznej sesj, radni przyjęli ramowy 
plan pracy na pierwsze półrocze. Zdecydowali o reorganiza-
cji struktury Szkoły Policealnej nr 2 oraz Szkoły Policealnej nr 
3. Wśród uchwał podjętych przez radnych znalazła się rów-
nież ta dotycząca pomocy rzeczowej Gminie Brenna. Pomoc 
ta polega na nieodpłatnym przekazaniu dla potrzeb OSP Górki 
Wielkie samochodu specjalnego w celu poprawienia gotowości 
bojowej tamtejszej ochotniczej jednostki. Radni zdecydowali 
również o przyjęciu gminnego programu przeciwdziałania nar-
komanii na 2021 roku. W porządku obrad znalazły się również 
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta oraz uchwała w sprawie wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie-
-Zdrój na lata 2021-2025. Podjęcie decyzji o przyjęciu progra-
mu wywołało żywą dyskusję wśród radnych. Według założeń 
strategii zagospodarowania zasobami mieszkaniowymi gmina 
będzie tworzyć warunki do realizacji na terenie miasta inwe-
stycji budowlanych w ramach budownictwa czynszowego. 
Podczas tej sesji radni w drodze uchwały wyrazili zgodę na za-
warcie porozumienia pomiędzy Jastrzębiem a Żorami w sprawie 
powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej. Na terenie na-
szego miast od końca 2019 roku działa Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy dla osób chorych oraz niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Placówka w pierwszej kolejności obsługuje mieszkańców 
naszego miasta, ale z racji wolnych miejsc, dzięki podjętej 
uchwale będzie mogła świadczyć pomoc również mieszkańcom 
sąsiednich Żor. Z racji finansowania działania ŚDS przez budżet 
państwa, porozumienie to nie pociągnie za sobą dodatkowych 
kosztów dla miasta.

Kolejna sesja zwyczajna odbyła się 25 lutego br. Pod obrady trafi-
ło kilkanaście uchwał, wśród nich m.in. ta dotycząca miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicą 
W. Reymonta, a ulicą Okopową oraz uchwała w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Radni zdecydowali o zmia-
nie przebiegu ulic: Długiej, Szybowej i Okopowej zaliczonych do 
kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi 
gminnej ulicy Długiej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na 
terenie miasta. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”.

Wśród podjętych uchwał znalazła się również ta dotycząca 
przyjęcia wydłużenia okresu obowiązywania „Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023 roku.”, 
będącego aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Ja-
strzębia – Zdroju na lata 2008-2015. W ramach programu na-
stępujące projekty uzyskały wydłużony czas realizacji: przebu-
dowa i zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy 
ul. Wrocławskiej 2 na potrzeby jednostek organizacyjnych mia-
sta, przebudowa i termomodernizacja budynku Galerii Historii 
Miasta, utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy 
dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia, rewitalizacja i prze-
budowa przestrzeni publicznej na ulicy 1 Maja oraz projekt po-
stindustrialne dziedzictwo pogranicza.

tekst: Jacek Majewski

31 UCHWAŁ 
NA POCZĄTEK ROKU

DYŻURY RADNYCH ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU
Do odwołania radni pełnią dyżury tylko w formie telefonicznej 
pod numerem telefonu 32 47 85 267.

1 kwietnia 2021 r. – Bolesław Lepczyński 
(Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Skarbu)

8 kwietnia 2021 r. – Bernadeta Magiera 
(Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej)

15 kwietnia 2021 r. – Wojciech Marcol 
(Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki)

22 kwietnia 2021 r. – Tadeusz Markiewicz (Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego)

6 maja 2021 r. – Andrzej Matusiak 
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

13 maja 2021 r. – Grzegorz Mosoń (Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej)

20 maja 2021 r. – Janusz Ogiegło 
(Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej)

10 czerwca 2021 r. – Jarosław Potępa 
(Przewodniczący Komisji Edukacji)

17 czerwca 2021 r. – Tadeusz Sławik 
(Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia)
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Wszyscy mamy coraz mniej czasu 
na śledzenie portali informacyjnych. 
W mediach społecznościowych tonie-
my w wiadomościach, których jest tak 
wiele, że omijamy te, które naprawdę 
mają znaczenie.

Chcemy docierać do Ciebie z tym, co 
najważniejsze. Garść wyselekcjono-
wanych informacji może trafiać pro-
sto do Twojej skrzynki mailowej. Dzię-
ki temu, nie ominie Cię nic, co istotne 
w życiu miasta.

Dlatego zapraszamy do zapisania się do 
naszego newslettera! Wysyłamy go raz 
w tygodniu i podajemy najważniejsze 
newsy w pigułce.

Aby zapisać się do newslettera zeska-
nuj kod QR. Pamiętaj o konieczności 
potwierdzenia zapisu! Wiadomość nie 
dotarła? Sprawdź folder SPAM. Kiedy 
potwierdzisz, że chcesz otrzymywać 
newsletter, co tydzień dostaniesz od 
nas najnowszy przegląd wiadomości.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Od 1 kwietnia do końca czerwca będzie trwał Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Choć rozpocznie się na początku kwietnia, przekazy-
wane przez nas dane będą dotyczyły stanu na 31 marca 2021 roku.

Jakie zmiany demograficzne i społeczne zaszły w ciągu ostatnich 10 lat? Ile 
dokładnie osób mieszka w Polsce? Ilu jest mężczyzn, a ile kobiet? Jakie reli-
gie wyznajemy, w jakich językach mówimy? Jak mieszkamy? Te i inne dane 
są znane głównie dzięki regularnie powtarzanym spisom powszechnym. Są 
one podstawą statystyki publicznej. Dlatego tak ważne jest, by wziąć w nim 
udział i uczciwie odpowiedzieć na pytania.

Tym razem spisywać będziemy się… sami. Tak zwany samospis internetowy 
będzie domyślną formą zbierania danych. Można to będzie zrobić na stronie 
spis.gov.pl. – Jeśli ktoś nie ma możliwości lub warunków, aby zrobić to w domu, 
będzie mógł skorzystać ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń w Urzędzie 
Miasta – mówi Ewelina Stolińska, koordynatorka Gminnego Biura Spisowe-
go w JastrzębiuZdroju. – W przypadku osób, które z różnych powodów nie będą 
mogły zrobić tego same, z pomocą przyjdą rachmistrzowie. To 37 osób z nasze-
go miasta, które będą przeprowadzały wywiad telefonicznie lub bezpośrednio. 
O wszystkim będziemy informować na bieżąco – dodaje.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz wątpliwości? Wszelkie pytania można zadawać dzwoniąc na specjal-
nie przygotowaną infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

W marcu w naszym mieście rozpocznie 
pracę zakład wytwarzający urządzenia do 
kontroli temperatury.

Prowadzić go będzie firma Single, która 
swoją halę zlokalizowała przy ulicy Ga-
garina. – W Jastrzębiu-Zdroju wytwarzane 
będą urządzenia kontrolujące temperaturę. 
Tego typu maszyny wykorzystywane są przez 
producentów plastiku czy telefonów komór-
kowych, a także w branżach automotive, far-
maceutycznej oraz spożywczej – tłumaczy 
Alberto Lete, pełnomocnik inwestora.

Jak podkreśla Lete, maszyny, które będą 
wytwarzane w naszym mieście, odzna-
czają się dużą precyzją. – Te urządzenia 
muszą być niezwykle dokładne. Wyraźnie 
widać to na przykładzie produkcji słodyczy. 
Podczas wytwarzania tortu musi zostać 
utrzymana różnica temperatur między jego 
warstwami. Dokładność tych urządzeń się-
ga milisekund, tu wszystko musi idealnie 
współdziałać – i elementy elektroniczne, 
i mechaniczne. Maszyny Single nie są sprze-
dawane bezpośrednio producentom, ale fir-
mom, które kompletują całe linie produkcyj-
ne. Jeśli ten mały element nie będzie działał 
poprawnie, przestanie działać cała linia – 
tłumaczy Alberto Lete.

Praca przy produkcji odbywać się będzie 
dwuzmianowo, po 20 pracowników na 
każdej zmianie. Obecnie prowadzona jest 
rekrutacja elektryków, mechaników i me-
chatroników. – Wybraliśmy Jastrzębie-Zdrój 
dlatego, że mamy tu wielu wykwalifikowa-
nych i doświadczonych pracowników. Chce-
my zatrudniać ludzi stąd – im bliżej mieszka-
jących, tym lepiej. Za Jastrzębiem przemawia 
również doskonała lokalizacja pod względem 
logistycznym– świetna komunikacja z Niem-
cami, Czechami – podkreśla Alberto Lete.

– W naszych technikach uczą się najzdol-
niejsi uczniowie. Uczestniczą oni w projek-
tach, dzięki którym nabywają doświadczenia 
w zagranicznych firmach. To jeden z naszych 
ogromnych atutów. Bardzo się cieszę, że po-
wstanie u nas kolejny zakład, który chce ten 
atut wykorzystać – powiedziała prezydent 
Anna Hetman.

Single to firma, której tradycja sięga 1958 
roku. Jej główna siedziba mieści się w Ba-
denii-Wirtembergii, a przedstawicielstwa 
rozlokowane są w ponad 30 krajach. 
Pierwsze elementy wyprodukowane 
w Jastrzębiu-Zdroju powinny zejść z linii 
produkcyjnej wraz z końcem marca.

tekst i fotografia: Barbara Englender

Chcesz być zawsze 
na bieżąco?

ZAPISZ SIĘ DO 
MIEJSKIEGO 
NEWSLETTERA

ZAPISZ SIĘ:

Po raz pierwszy od 10 lat będziemy 
odpowiadać na pytania o wiek, język, miejsce 
zamieszkania i status na rynku pracy.

LICZY SIĘ KAŻDY!

„WYBRALIŚMY JASTRZĘBIE”
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Choć ograniczenia w prowadzenia działal-
ności gospodarczej dotknęły wiele branż, 
przedsiębiorcy nie zostają pozostawieni 
sami sobie. Jedną z form wsparcia, jakie 
oferuje miasto, jest zwolnienie z podatku 
od nieruchomości.

– Gospodarka to system naczyń połączonych. 
Ograniczenia dla przedsiębiorstw dotykają nie 
tylko ich samych, ale mają wpływ na całe mia-
sto – mówi prezydent Anna Hetman.

W Jastrzębiu-Zdroju działa ponad 70 lo-
kali gastronomicznych (kawiarni, restau-
racji czy barów). Wszystkie mogą skorzy-
stać z ulg, podobnie jak przedsiębiorcy 
z innych branż, które zostały objęte rzą-
dowym zakazem prowadzenia działalno-
ści. Poza gastronomią są to między inny-
mi baseny, siłownie, kluby fitness, domy 
weselne, hotele i niektóre sklepy w gale-
riach handlowych.

Aby skorzystać z ulgi za luty 2021 roku 
wystarczy złożyć korektę deklaracji lub 
informacji na podatek od nieruchomości 
oraz wypełnić formularz informacji o ne-
gatywnych skutkach finansowych pande-
mii dla przedsiębiorców. Zainteresowani 
mają czas do 30 czerwca 2021 roku. For-
mularze są dostępne w Wydziale Podat-
ków i Opłat. Informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 47 85 281.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

PRZEDSIĘBIORCO, UZYSKAJ ZWOLNIENIE 
Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI!

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 
Już od 13 lat wiele instytucji wykorzystuje ten czas, by zwracać 
uwagę, edukować i uwrażliwiać na problem autyzmu.

– My, jak co roku, planujemy włączyć się w obchody tego szczególne-
go dnia. Ze względu na sytuację pandemiczną nasze tegoroczne dzia-
łania będą jednak ograniczone – mówi Beata Skowrońska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23, w której uczy się najwięcej 
uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w naszym mieście. 
W obchody włącza się również Przedszkole Specjalne, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne placówki.

Jedną z największych ogólnokrajowych inicjatyw jest „Polska 
na niebiesko”. – Chcemy zachęcić wszystkich do zaakcentowania 
na niebiesko tego szczególnego dnia – dodaje Beata Skowrońska. 
Elementy garderoby, podświetlenie budynków, zdjęcia profilowe 
w mediach społecznościowych – każdy niebieski element jest 
wyrazem wsparcia i solidarności.

Czemu w ogóle potrzebne jest mówienie o autyzmie? Ze względu 
na swoje specyficzne zachowania osoby ze spektrum zaburzeń 
autystycznych bywają postrzegane jako „niewychowane” bądź 
„niegrzeczne”. – Nie możemy zapominać, że te dzieci w wyglądzie 
fizycznym nie różnią się niczym od zdrowych rówieśników. Nie mają 
żadnych zmian wynikających z „innego” wyglądu – mówi Joanna Ło-
dzińska-Czoch, dyrektor Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-
-Zdroju. Te „trudne” zachowania to po prostu przejaw frustracji. 
– Proszę sobie wyobrazić dziecko, które chce się z nami komunikować, 
kontaktować, przekazać emocje, a nie wie jak, nie potrafi ani nadać 
informacji, ani odebrać jej od nas. Narasta w nim frustracja, agresja 
lub autoagresja. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze zwiększony próg to-
lerancji bólu, to mamy prawdziwą mieszankę wybuchową – tłumaczy 
Joanna Łodzińska-Czoch. – Postarajmy się pochopnie nie oceniać 
zachowania dzieci na podstawie jednorazowych kontaktów – dodaje 
Beata Skowrońska.

Jak rodzice mogą rozpoznać, że ich dziecka może dotyczyć au-
tyzm? Uwagę powinny zwrócić niecodzienne zachowania: niechęć 
do naśladowania innych, brak interakcji z ludźmi, problemy z ko-
munikacją czy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego. – Pierwsze 
symptomy autyzmu mogą pojawić się u dzieci przed 3 rokiem życia 
– mówi Remigiusz Skubis, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Jastrzębiu. Czerwona lampka powinna zapalić się, 
kiedy dziecko nie reaguje na uśmiechy i pieszczoty lub gdy nasz 
dotyk jest dla niego nieprzyjemny.

Dla nich szczególnie dotkliwe są silne bodźce. – Może to być neon, 
który jest w sklepie. Dźwięk, którego my nawet czasami nie jesteśmy 
w stanie usłyszeć. Zapach osoby, która stoi przed nami w kolejce – 
wymienia Joanna Łodzińska-Czoch.

Osoby z zaburzeniami autystycznymi mogą przejawiać niszowe 
umiejętności. – Wybitna zdolność zapamiętywania ciągów liczb, dat 
wydarzeń, ponadprzeciętna umiejętność liczenia, rozpoznawania i za-
pamiętywania melodii – mówi Remigiusz Skubis.

Autyzmu, póki co, nie da się wyleczyć, jednak im szybciej dziecko 
poddane jest terapii, tym lepsze rokowania na przyszłość.

Placówki, które w naszym mieście pomagają dzieciom ze spek-
trum nabyć umiejętności społecznych, pozwalających im później 
samodzielnie żyć, pracować i funkcjonować w społeczeństwie, to 
między innymi:
• Przedszkole Specjalne – tel. 47 62 441
• Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi – tel. 

47 15 264
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 – tel. 47 11 446
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 – tel. 47 61 389
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – tel. 47 17 878

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

W Polsce żyje ich około 400 
tysięcy. Osoby z autyzmem 
odbierają świat inaczej.

W SWOIM ŚWIECIE 
CZUJĄ SIĘ 
NAJBEZPIECZNIEJfot. arch. SP 23

Jastrząb  |  MARZEC-KWIECIEŃ 2021                7



Chodnik, trasa rowerowa i do-
świetlenie przejść dla pieszych. 
Taki zakres robót obejmuje 
rozpoczęta właśnie inwestycja 
przy ulicy Północnej.

Trwa budowa nowego chodni-
ka. A, co ważne, wzdłuż niego 
powstaje trasa rowerowa. Po-
wstaną na długości 420 me-
trów i będą miały po 2 metry 
szerokości. Dodatkowo na tym 
odcinku doświetlone zostaną 
przejścia dla pieszych.

– Ta inwestycja jest pokłosiem 
konsekwentnie przez nas reali-
zowanej polityki poprawy bez-
pieczeństwa na drogach. Nie 
ukrywam, że systematycznie 
też rozbudowujemy sieć ścieżek 
i tras rowerowych – mówi pre-
zydent Anna Hetman.

Cała inwestycja kosztuje 310 
tysięcy zł.

tekst i fotografia: Izabela Grela

Dofinansowanie z uwzględnieniem pieniędzy z budżetu państwa wynosi aż 95% kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji, natomiast koszt całej inwestycji szacowany jest na 
prawie 7,4 miliona zł.

Budynek Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka zostanie zmodernizowany dzięki 
zdobytym środkom unijnym. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje, m.in. przebu-
dowę konstrukcji dachu, a także wymianę pokrycia dachowego i jego ocieplenie, remont 
ścieżek i opasek wokół budynku, przebudowę wewnętrznych pomieszczeń obiektu, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, remont stropu drewnianego nad I pię-
trem, czy też wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz roboty związane z wykona-
niem instalacji budynku.

GHM docelowo będzie również przyjazny osobom niepełnosprawnym, bowiem pro-
jekt zakłada budowę pochylni. Będzie również dostosowany do wymagań bezpie-
czeństwa pożarowego.

– Bardzo się cieszę z tego dofinansowania. To ostatni budynek należący do miasta w Par-
ku Zdrojowym, który wymaga rewitalizacji. Jednocześnie jesteśmy na etapie wyłaniania 
wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie Placu Zdrojowego. To oznacza, że za 
kilkanaście miesięcy park będzie już kompleksowo zrewitalizowany i odzyska dawny blask 
– ocenia prezydent Anna Hetman.

Przypomnijmy, że przed rokiem miasto pozyskało prawie 12 milionów zł na projekt „Re-
witalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby 
utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowa-
nych terenów”. W ramach realizacji projektu w miejscu dotychczasowego parkingu po-
wstanie plac reprezentacyjny, otoczony wodnymi kaskadami. Pojawią się również ele-
menty małej architektury (ławki z bloków granitowych, klomby wokół fontanny).

Na ukończeniu jest też przebudowa budynku Łazienki III. Na tą inwestycję miasto rów-
nież pozyskało dofinansowanie – 6,5 mln zł.

tekst: Izabela Grela

PÓŁNOCNA 
DLA PIESZYCH 
I ROWERZYSTÓW

POZYSKALIŚMY MILIONY 
NA REWITALIZACJĘ ZDROJU

2 miliony 125 tysięcy zł dofinansowania 
pozyskało miasto Jastrzębie-Zdrój na 
rewitalizację budynku Galerii Historii 

Miasta w Parku Zdrojowym.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mają 
nowy parking. 42 miejsca postojowe, 
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, 
powstały na osiedlu Tysiąclecia. Cały 
parking wyłożony został kostką bruko-
wą. Wykonana została także kanaliza-
cja deszczowa i oświetlenie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 680 
tysięcy złotych.

tekst: Izabela Grela

MAMY NOWY PARKING

fot. Łukasz Parylak

fot. Barbara Englender
Projekt „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” jest reali-
zowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.
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Dobre wiadomości dotarły do nas z Kato-
wic!. Miasto pozyskało kolejne dofinanso-
wanie. Tym razem na termomodernizację 
byłej siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Jak już wcze-
śniej informowaliśmy, docelowo w budyn-
ku ulokowane zostaną dwie instytucje: Po-
wiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli.

– Cieszy mnie kolejne dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go. Otrzymane 1,3 miliona zł pomoże 
nam stermomodernizować kolejny obiekt 
w mieście – ocenia zastępca prezydenta 
Roman Foksowicz.

Miasto kupiło były PEC, by móc przenieść 
Powiatowy Urząd Pracy z budynku przy 

ul. Pszczyńskiej, w którym przecieka dach 
a całość wymaga generalnego remon-
tu. Nie jest tajemnicą, że obecna siedziba 
PUP-u jest za mała na potrzeby tej insty-
tucji. Budynek PEC-u przy ul. Wrocławskiej 
pomieści nie tylko PUP ale i MZOSiP. Jest 
to miejsce położone w centrum miasta, co 
jest znacznym ułatwieniem dla klientów.

Inwestycję wartą prawie 4,9 miliona zł 
realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane 
Budopol. Obecnie trwa tam wymiana in-
stalacji elektrycznej, centralnego ogrze-
wania, wodno-kanalizacyjnej. W planie 
robót jest między innymi termomoderni-
zacja budynku, a także wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. Dodatkowo w bu-
dynku pojawi się winda.

tekst: Izabela Grela

Prawie 1 milion 300 tysięcy zł 
pozyskało miasto na realizowaną 
właśnie inwestycję.

KOLEJNA INWESTYCJA 
Z DOFINANSOWANIEM

466 m2 alejek w Parku Zdrojowym prze-
chodzi właśnie rewitalizację.

Na wyznaczonych odcinkach dotych-
czasową, przestarzałą już nawierzchnię 
zastąpi estetyczne kruszywo granito-
we. Z granitu zostaną również wykona-
ne obrzeża alejek.

Przy okazji wymieniona zostanie także 
nawierzchnia we wnękach, w których 
zamontowane są ławki – tu wykorzy-
stany będzie piaskowiec w tak zwanej 
formie „na dziko”. W ten sposób przygo-
towano teren pod 9 ławek.

Wymiana nawierzchni w parkowych alej-
kach to jeden z elementów wieloletniego 
planu rewitalizacji Parku Zdrojowego. 
Koszt tego etapu to 133 tysiące złotych.

tekst: Barbara Englender

PARKOWE ALEJKI 
ODZYSKUJĄ BLASK

Zaledwie w ciągu 14 miesięcy w Zdroju 
wyrośnie nowy blok z 33 mieszkaniami 
i 21 miejscami postojowymi w garażu pod-
ziemnym. Lokale będą dwu-, trzy – i czte-
ropokojowe o powierzchni od 51 do 77 
metrów kwadratowych. TBS Daszek roz-
planował mieszkania tak, jak wnioskowały 
osoby zainteresowane najmem. W budyn-
ku znajdować się będą również pomiesz-
czenia techniczno-gospodarcze, wózkow-
nie, suszarnie oraz komórki lokatorskie.

– Jestem bardzo zadowolona, że ruszamy 
z budową nowych mieszkań w Zdroju zale-
dwie półtora roku po tym, jak oddaliśmy do 
użytku poprzedni budynek. Ta inwestycja 
była potrzebna jastrzębianom, którzy są 
żywo zainteresowani najmem lokali budowa-
nych przez TBS Daszek – oceniła prezydent 
Anna Hetman.

Budynek będzie miał pięć kondygna-
cji naziemnych. Wybudowany zostanie 
w technologii tradycyjnej. Wszystkie 33 
mieszkania będą wykończone w wyso-
kim standardzie. Na podłogach znajdą 
się panele podłogowe i płytki ceramicz-
ne. Łazienka i kuchnia będą wykończone 
płytkami ceramicznymi a całe mieszkanie 
wymalowane farbą emulsyjną. Mieszkania 
będą wyposażone w piece gazowe dwu-
funkcyjne CO/CWU, piec gazowy z piekar-
nikiem w kuchni, armaturę sanitarną oraz 
instalacje telewizyjną, internetową, tele-
foniczną i domofonową.

Cała inwestycja kosztować będzie 9 mln 
470 tysięcy zł. W 44% zostanie sfinanso-
wana ze środków pochodzących z pre-
ferencyjnego kredytu udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 

w Warszawie. Pozostałe 56% to środki 
własne spółki, w tym środki z partycypacji 
w kosztach budowy budynku pozyskane 
od przyszłych najemców.

tekst i fotografia: Izabela Grela

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ MIESZKAŃ W ZDROJU
18 marca br. podpisana została umowa na budowę nowego bloku przy ulicy 
Witczaka. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Częstobud i Budopol.

fot. Barbara Englender

Projekt „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrze-
by jednostek miasta” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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Od kilkudziesięciu lat piszą o sprawach im najbliższych – o Ślą-
sku, jego historii, legendach, wartościach. Helena i Leon Białec-
cy z Szerokiej wydali niedawno swoją 21. książkę. Choć tylko 6 
napisali wspólnie, tak naprawdę pracowali razem przy prawie 
każdej. – Wspólne pisanie jednej książki przez dwóch autorów w na-
szym przypadku zależało od treści – mówią. – Mąż interesował się 
głównie wydarzeniami historycznymi, ja natomiast ukazywałam życie 
codzienne i obyczajowe oraz tutejsze baśnie i podania istniejące dotąd 
tylko w przekazie ustnym – dodaje Helena Białecka. Jak sami pod-
kreślają, dzielą się pracą i nigdy nie rywalizują.

Swój debiut Helena Białecka miała w 1983 na łamach czaso-
pisma ‘’Głos Nauczycielski’’. Nieco później oboje zaczęli pisać 
w miesięczniku „Exodus’’ wydawanym w parafii Wszystkich Świę-
tych w Szerokiej. – Stale tkwił w nas niespokojny duch. Pisanie stało 
się naszą pasją. Mieszkańcy Szerokiej i nie tylko zaczęli nas wspierać, 
dostarczając rodzinne pamiątki i ustne przekazy. Zachętę do dalszego 
pisania otrzymywaliśmy od parafian, a przede wszystkim od naszego 
obecnego księdza proboszcza Jerzego Wójcika, który podsunął nieje-
den temat do opracowania – wspominają Białeccy. Książki wydają 
w niskich nakładach, niekomercyjnie.

Okazją do wydania ostatniej publikacji było stulecie wybuchu po-
wstań śląskich. ‘’Powstańcze zrywy Górnoślązaków” to hołd od-
dany powstańcom i przypomnienie, że to również nasza, jastrzęb-
ska historia. – Uczestniczka powstań, pierwsza szerocka polska 
nauczycielka, Waleria Herrmann, krótko przed śmiercią dostarczyła 
nam kilka listów i dokumentów, które posiadała jako łączniczka tu-
tejszej grupy powstańczej – opowiada Helena Białecka. Posiadając 
też dokumenty komendanta szerockich powstańców i szereg pu-
blikacji na ten temat, małżeństwo zdecydowało się wydać książ-
kę. To nie tylko opis wydarzeń historycznych, ale też świadectwa 
i wspomnienia osób, które brały w nich udział, teksty hymnów, 
krótkie biografie, wiersze. – Powstania śląskie są niedoceniane, 
choć wielu ochotników i oficerów polskich brało w nich udział, a dzięki 
Górnemu Śląskowi Polska zyskała kopalnie i huty – uważają.

Ich pomysły jeszcze się nie skończyły. W wieku 88 i 93 lat małżeń-
stwo opracowuje sagę rodu Leona Białeckiego. Swoją historię ro-
dzinną sięgającą XVIII wieku Helena Białecka wydała pod tytułem 
‘’Górnośląska Saga Wiejska’’. Szeroczanie chcą ocalić od zapomnienia 
śląskie tradycje i wartości. – Język, przywiązanie do rodziny i ziemi, etos 
pracy i pomnażanie dobra wspólnego dla kraju – wymienia pisarka.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

OCALIĆ ŚLĄSKIE TRADYCJE

Czy najprzystojniejszym mężczyzną 2020 
roku okaże się mieszkaniec naszego miasta? 
O tym przekonamy się już w kwietniu. Jedno 
jest pewne: Łukasz Jagła to pełen pasji spor-
towiec, model i twórca internetowy. A samo 
dojście do finału konkursu Mister Polski 
2020 jest już niebagatelnym sukcesem.

Na co dzień szkoli grupy młodzieżowe oraz 
prowadzi zajęcia indywidualne. Pomaga 
zawodnikom podnosić swoje umiejętności 
piłkarskie. Stara się uczyć najmłodszych, 
jak przygotować się na to, co czeka ich 
w przyszłości, nie tylko sportowej. – Moim 
zadaniem jest wykształcić u młodych ludzi, 
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę 
z piłką nożną, odpowiednie nawyki oraz za-
chowania. Myślę, że przekazane rady pomo-
gą moim podopiecznym nie tylko w sporcie, 
ale również w życiu – mówi Łukasz.

Od najmłodszych lat mężczyzna interesu-
je się sportem. Od zawsze też dbał o swój 
wygląd i wizerunek publiczny. Brał udział 
w kilku teledyskach i wielu sesjach zdję-
ciowych, współpracował z kilkoma mar-
kami. – Co skłoniło mnie do wzięcia udziału 
w konkursie na Mistera Polski 2020? Była to 
całkowicie spontaniczna decyzja. Paru mo-
ich znajomych z Instagrama wysłało mi post 
z informacją, że wkrótce odbędzie się casting. 
Decyzje podjąłem z dnia na dzień. Zwykle kie-
ruję się swoimi zasadami, które pomogły mi 
przejść przez różne etapy w życiu. Podejmu-
je nowe wyzwania i szukam czegoś w czym 
mógłbym być dobry. Cały czas przecieram 
oczy ze zdumienia, bo nie jest to wcale takie 
proste, jak mi się wydawało. Bardzo podoba 
mi się forma łączenia sportu oraz pracy nad 
sobą z modelingiem. Myślę, że potrafiłbym się 

zaadaptować w tym świecie na dłużej i czer-
pałbym z tego sporą radość – dodaje.

Jak wygląda „zwykły dzień” kandydata na 
Mistera Polski? Jak podkreśla, ważne jest 
zbudowanie pozytywnych nawyków, któ-
re poprawiają codzienne funkcjonowanie 
oraz jakość życia: rozciąganie, techniki 
oddechowe, zimny prysznic, medytacja, 
śniadanie i, oczywiście, praca z podopiecz-
nymi oraz treningi. Łukasz prowadzi też 
profil na YouTubie i Facebooku pod nazwą 
Kostek_ATW. Stale rozwija swoje social 
media, gdzie inspiruje innych do pracy nad 
sobą oraz swoimi słabościami. – Pseudo-
nim pod którym można znaleźć mnie w Inter-
necie, czyli Kostek_ATW wziął się oczywiście 
od piłki nożnej, a dokładniej od ostatniej kon-
tuzji, która mi się przytrafiła. Był to poważ-
ny uraz stawu skokowego (kostki). Niestety, 
pozbawił mnie możliwości walki o dalsze 
marzenia związane z futbolem. To był naj-
trudniejszy okres w moim życiu. Po pewnym 
czasie postanowiłem tworzyć wartościowe 
treści. Zacząłem pisać teksty i inspirować in-
nych ludzi, chcąc pokazać im, że mimo prze-
szkód losu mogą dalej się rozwijać i czerpać 
radość z życia – podkreśla.

Na Instagramie Łukasza obserwuje 14 ty-
sięcy osób. Motywację do tworzenia treści 
w Internecie czerpie od swoich fanów. – 
Bardzo dużą chęć do pisania i tworzenia dają 
mi moi obserwatorzy. To, co robię oraz posty, 
które tworzę, często pomagają im w codzien-
nym życiu. Dostaję sporo wiadomości z po-
dziękowaniami, w których informują mnie, że 
dzięki mojej pracy coś w ich życiu zmieniło się 
na lepsze albo otworzyli oczy na jakiś istotny 
aspekt. Staram się rozwijać i pokazywać im, 

ile można wycisnąć z życia. Nie skłamię jeśli 
powiem, że to oni są motorem napędowym 
w trudnych chwilach. Często jedno „dziękuję” 
potrafi zrekompensować naprawdę kawał 
ciężkiej pracy – mówi.

Przygoda z modelingiem zagwarantowa-
ła Łukaszowi dużo nowych przeżyć i do-
świadczeń. Zobaczył, jak wygląda branża 
od profesjonalnej strony. – Traktuję to jako 
wartościowy bagaż przeżyć, nawet jeśli nie 
będę dalej rozwijał się w tym kierunku, to 
mam doświadczenie, które z pewnością 
przyda mi się w życiu. Cieszę się, że dostałem 
się do finału, ale nie czuję się z tego powodu 
jakiś lepszy czy wyjątkowy. Gdyby nie wspar-
cie jakie otrzymuje od moich bliskich oraz 
przyjaciół, pewnie nie doszedłbym tak dale-
ko. Z czystym sercem mogę przyznać, że to 
również ich zasługa. Co do samego konkursu 
to chcę przekazać, że nawet osoby z małych 
miast, mogą się przebić i pokazać światu. 
Wszystko siedzi w naszych głowach. Oprócz 
kin, basenów i galerii handlowych warto też 
otworzyć oczy – podsumowuje Łukasz.

tekst: Wiktoria Knesz; fot. arch. Łukasz Jagła

„Staram się rozwijać i pokazywać, ile można wycisnąć z życia”
JASTRZĘBIANIN ZOSTANIE MISTEREM POLSKI?
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Będzie barwnie, różnorodnie, a przede wszystkim – jazzowo. 
Podczas tegorocznego festiwalu JAZZtrzębie w naszym mieście 
pojawią się artyści z Polski, Senegalu, Tajwanu, Kolumbii, Brazylii 
czy Austrii. W Parku Zdrojowym rozbrzmiewać będą dźwięki wi-
brafonu czy kory, w pałacu w Boryni – gitar i saksofonu, a w Kinie 
Centrum zaśpiewa Anna Maria Jopek.

– Zaproszenie do udziału w JAZZtrzębiu przyszło teraz, w pandemii. 
Nasza chęć przyjazdu nie może dziwić – jesteśmy wszyscy wygłod-
niali koncertowania i z radością odpowiadamy na takie zaproszenia 
– mówi Anna Maria Jopek. Jak podkreśla wokalistka, koncerty 
w czasie pandemii koronawirusa mają wymiar szczególny: – Cza-
sem wręcz serce się ściska, kiedy na widowni widzi się garstkę ludzi 
w maskach. Każde takie spotkanie jest mocno poruszające. Coś, co 
było dla nas codziennością, w rok stało się najbardziej niezwykłym, 
ekskluzywnym wydarzeniem. Staram się skupić na radości chwili i ro-
bić wszystko, żeby nie śpiewać i nie gadać niczego, co pozostaje bez 
znaczenia, bo zwyczajnie nie ma już na to czasu. Doceniam daną mi 
szansę – dodaje.

A podczas jastrzębskiego festiwalu, zmieniającego nasze miasto 
na kilka dni w prawdziwą stolicę jazzu, tych szans na spotkanie 
z muzyką będzie co najmniej siedem. Już 23 kwietnia w Domu 
Zdrojowym zagra Irek Głyk Vibes Expression oraz Wolfgang Muth-
spiel. Dzień później w Central Parku zaśpiewa Kandara Diebate, 
a w niedzielę, 25 kwietnia w Kinie Centrum muzycy z czterech 
różnych kontynentów wspólnie zagrają koncert w ramach projek-
tu Przemysław Strączek CULTURAL CONCEPT. – Wierzę, że muzyka 
integruje ludzi. Również tych, którzy wychowywali się daleko od siebie. 
Na scenie łączymy cztery kraje, tak od siebie odległe: Senegal, Kolum-

bię, Tajwan i Polskę. Każdy z muzyków będzie grał na swoich regional-
nych instrumentach. Przedstawimy moje kompozycje zaaranżowane 
na wiele instrumentów – zapowiada Przemysław Strączek.

Na czwartek, 29 kwietnia, zaplanowano dwa koncerty Anny Marii 
Jopek, a dzień później w pałacu Borynia zagra brazylijsko-polska 
formacja Adriano Trindade Quartet. – O repertuarze decydujemy za-
wsze na miejscu, często w czasie koncertu. Bardzo dużo w naszym 
graniu otwartych przestrzeni. Dzięki temu charakter grania może się 
zmieniać nawet radykalnie. Na tym polega magia muzyki improwizo-
wanej, tworzonej na poczekaniu. W ostatnim czasie za punkt wyjścia 
do improwizacji służyły utwory z ostatniej płyty „Ulotne”, nagranej 
wspólnie z Branfordem Marsalisem, i na pewno tych utworów nie za-
braknie. Ale może zagramy coś zupełnie innego i nowego? – deklaruje 
Anna Maria Jopek.

Ideą spinającą wszystkie muzyczne projekty, prezentowane pod-
czas JAZZtrzębia są elementy etniczne występujące w muzyce 
jazzowej. Jak podkreśla Przemysław Strączek, jest to w pewien 
sposób związane z doświadczeniem pandemii: – Przestaliśmy po-
dróżować, tracimy trochę kontakt z innymi kulturami. W opozycji do 
tego postanowiliśmy wyeksponować je właśnie w muzyce. Działamy 
w ramach Międzynarodowych Dni Jazzu i w tym roku postawiliśmy na 
projekty międzynarodowe, czy nawet międzykontynentalne, wykorzy-
stujące muzykę etniczną. Drugi filar tegorocznego programu to pro-
jekty solowe, które również się wywodzą z pandemicznego doświad-
czenia – zaznacza Przemysław Strączek. Festiwalowi będą także 
towarzyszyły warsztaty gramofonowe oraz wystawa malarstwa 
Andrzeja Gruszki.

Kto zagra podczas JAZZtrzębia?
Anna Maria Jopek – wokalistka, autorka 
tekstów, kompozytorka, improwizatorka, 
wizjonerka, pasjonatka. W Polsce miała 
zaszczyt śpiewać z Markiem Grechutą, 
Jeremim Przyborą czy Wojciechem Mły-
narskim, na światowych scenach z takimi 
osobistościami, jak Pat Metheny, Gonza-
lo Rubalcaba, Makoto Ozone. Jej ostatnia 
płyta, zatytułowana „Ulotne”, nagrana 
z Branfordem Marsalisem uzyskała sta-
tus platynowej.

Wolfgang Muthspiel solo – uważany za 
jednego z najbardziej wpływowych gita-
rzystów swojego pokolenia. W ramach 
trio MTG (Muthspiel-Grigoryan-Towner) 
wydał debiutancki album „From a Dre-
am”, a także świetnie przyjęty album „Ri-
sing Grace”, nagrany w ramach kwintetu 
z Bradem Mehldau, Ambrose Akinmusire, 
Brianem Blade’em i Larrym Grenadierem.

Adriano Trindade Quartet – Adriano 
Trindade to brazylijski muzyk, uznawa-
ny za prekursora samby-rocka w Nowej 
Zelandii i Europie. Występował w 54 kra-
jach, podczas najważniejszych festiwali 
jazzowych.Na swoim koncie ma 4 płyty, 
z czego dwie ostatnie wydane w Pradze. 
Podczas JAZZtrzębia zagra z Agnieszką 
Nawrat, Agą Fijołek i Lilianą Zieniawą.

Przemysław Strączek CULTURAL CON-
CEPT (feat Kandara Diebate) – wielokul-
turowy projekt, łączący muzykę opartą 
na improwizacji, elementy jazzu i muzyki 
ethno. Wystąpią: Kandara Diebate, Chia-
o-Hua Chang, Maciej Kitajewski, Edilson 
Sanchez-Moyano, Patryk Dobosz i Prze-
mysław Strączek, na którego kompozy-
cjach oparty będzie koncert.

Irek Głyk Vibes Expression solo – wibra-
fonista, perkusista, kompozytor i aranżer. 
W ankiecie „Jazz Forum” okrzyknięty na-
dzieją polskiego wibrafonu. Współpra-
cował z takimi muzykami, jak Stanisław 
Sojka, Justyna Steczkowska, Katarzyna 
Gertner czy Grażyna Łobaszewska. Obec-
nie wydał trzeci album wibrafonowy „Irek 
Głyk Vibes Expression”.

Kandara Diebate – pochodzi z rodziny 
Griotów (muzyków i gawędziarzy) z ple-
mienia Mandigue w południowym Sene-
galu. Od najmłodszych lat śpiewa, gra na 
korze, djembe, bębnach basowych i soru-
bie. Gra z zespołami „Kaira Tilo”, „Nomad” 
oraz Orkiestrze Kultur.

Więcej informacji: www.jazztrzebie.eu

TU SPOTKA SIĘ MUZYKA 
WIELU KONTYNENTÓW. 
JAZZTRZĘBIE JUŻ W KWIETNIU

http://www.jazztrzebie.eu


Podczas drugiej w tym roku sesji Rady 
Miasta przyjęto uchwałę określającą 
warunki przyznawania stypendiów dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem Programu Stypendialnego Miasta 
Jastrzębie-Zdrój oprócz nagradzania i pro-
mowania młodych ludzi realizujących swoje 
pasje, jest motywacja uczniów szczególnie 
uzdolnionych do rozwoju w dziedzinach 
naukowych i artystycznych. Stypendia będą 
przyznawane uczniom pobierającym na-
uki na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój bez 
względu na miejsce zamieszkania.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie 
klas IV-VI szkół podstawowych, którzy 
w wyniku rocznej klasyfikacji osiągną ze 
wszystkich obowiązkowych przedmio-
tów średnią arytmetyczną w wysokości 

co najmniej 5,50 oraz będą posiadać tytuł 
laureata lub finalisty konkursów, turnie-
jów lub olimpiad w danym roku szkolnym, 
w którym uczeń ubiega się o stypendium. 
W przypadku szkół ponadpodstawowych 
wymagany próg średniej wynosi 5,25 
w połączeniu z posiadanym tytułem lau-
reata lub finalisty konkursów, turniejów 
lub olimpiad. Choć powyższy pułap wy-
maganej średniej wydaje się dość wygó-
rowany, nie odbiega zbytnio od poziomu 
wymagań w miastach naszego regionu.

– Zależy nam na tym, aby wsparcie w po-
staci stypendium dotarło do najzdolniejszych 
uczniów jastrzębskich placówek. Mimo trud-
nej sytuacji finansowej chcemy żeby najam-
bitniejsi i wyróżniających się uczniowie mogli 
realizować swoje hobby i rozwijać pasję, któ-
re pozwoliły im osiągnąć wymogi otrzymania 

nagrody za wyniki w nauce. Powinniśmy za-
szczepiać w młodych ludziach przeświadcze-
nie, że ciężka praca i wytrwałość przynoszą 
wymierne korzyści – komentuje prezydent 
Anna Hetman.

Wysokość tegorocznych stypendiów bę-
dzie rozpatrywana pod kątem indywidual-
nym przez komisję stypendialną. Wysokość 
ustalona będzie przez Prezydent Miasta 
w oparciu o wysokość środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel w miej-
skim budżecie oraz ilości wniosków zaak-
ceptowanych pod względem formalnym.

Komplet wniosków wraz z wymaganymi 
załącznikami należy składać w kancelarii 
Urzędu Miasta w terminie do 30 czerwca 
w danym roku szkolnym.

tekst: Jacek Majewski

W Jastrzębiu powstanie klasa przygotowania wojskowego. Rad-
mi wystąpili z wnioskiem o zezwolenie do MON. Koncepcja klas 
mundurowych jest rozwiązaniem funkcjonującym już od paru lat. 
Obecnie w Polsce działa kilkaset placówek realizujących ten po-
mysł. Idea tego typu klas zrodziła się już na początku 2000 roku. 
W swoim pierwotnym przeznaczeniu miały stanowić ekspery-
ment pedagogiczny, służący do stworzenia systemowego roz-
wiązania dla wszystkich placówek dydaktycznych. W 2020 roku 
weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, na podstawie 
których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące i mają-
ce pod opieką szkoły publiczne mogą starać się o uruchomienie 
oddziału przygotowania wojskowego. Szansę tą postanowiła 
wykorzystać dyrekcja i kadra III Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Wyspiańskiego. – Służby mundurowe plasują się ciągle 
w grupie zawodów deficytowych czyli tych, w których w najbliższym 
czasie nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapo-
trzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pra-
cowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie 
kwalifikacje – niewielka – argumentuje dyrektor Wioletta Brzykcy.

Dodatkowym atutem, który przemawia za utworzeniem nowe-
go kierunku, jest wieloletnie doświadczenie placówki związane 
z prowadzeniem klas o profilu mundurowym z elementami bez-
pieczeństwa wewnętrznego oraz klas policyjnych. – Klasy mundu-
rowe w naszej szkole są nieprzerwanie prowadzone od roku szkolnego 
2016/2017. Od początku funkcjonowania ten rodzaj kształcenia cie-
szy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży z Jastrzębia-Zdro-
ju jak i okolicznych miast i gmin. Absolwenci tych klas w dużej liczbie 
wstępują do służby w jednostkach wojskowych bądź straży granicznej 
czy służbie więziennej. Część z nich podejmuje naukę na uczelniach 
wojskowych albo kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodo-
wym – podkreśla dyrektor Wioletta Brzykcy.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa adepci klas profilu przygoto-
wania wojskowego w ramach programu szkolenia powinni m. in. 
nabyć wiedzę z podstawowych aspektów służby wojskowej, za-
gadnień związanych z musztrą i ceremoniałem wojskowym oraz 
podstaw szkolenia bojowego.

– Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz pomoce dy-
daktyczne do prowadzenia szkolenia wojskowego, w tym: salę gim-
nastyczną oraz boisko szkolne i salę do zajęć z samoobrony. Dzięki 
wsparciu Fundacji JSW oraz miasta pozyskaliśmy środki na budowę 
sprawnościowego toru przeszkód, który powstanie w terminie do 
końca marca 2021r. na terenie przy boisku szkolnym. W szkole znaj-
duje się również strzelnica laserowa. Ponadto klasy mundurowe 
swoje umiejętności doskonalą podczas zajęć ze strzelectwa sporto-
wego na miejskiej strzelnicy. Minimum raz w roku szkoła organizuje 
dla klas mundurowych turniej na terenie strzelnicy Zakładu Karnego 
w Jastrzębiu-Zdroju. Szkoła jest też wyposażona w niezbędne pomoce 
dydaktyczne wykorzystywane do praktycznego szkolenia wojskowe-
go. Członkowie naszej kadry pedagogicznej posiadają uprawnienia 
instruktora samoobrony, instruktora strzelectwa sportowego i pro-
wadzącego strzelanie – wymienia dyrektor Wioletta Brzykcy. Aby 
w pełni realizować elementy składające się na program kształ-
cenia przyszłych żołnierzy, niezbędna jest współpraca z przed-
stawicielami służb mundurowych z terenu miasta oraz regionu. 
Na tym polu „Wyspiański” aktywnie współpracuje z Wojskową 
Komendą Uzupełnień w Rybniku, Komendą Miejską Policji oraz 
Zakładem Karnym w Jastrzębiu, Śląskim Oddziałem Straży Gra-
nicznej w Raciborzu i placówką SG w Bielsku-Białej.

– Nasza szkoła współpracuje również z Centrum Badań i Edukacji 
Służb Mundurowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, podjęli-
śmy również starania o nawiązanie stałej i systematycznej współpra-
cy z WOT – podkreśla dyrektor Wioletta Brzykcy.

tekst: Jacek Majewski

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

MIASTO BĘDZIE 
SZKOLIĆ PRZYSZŁYCH 
ŻOŁNIERZY
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Od 3 do 16 marca trwają próbne matury w całej Polsce. Do egzaminów w Ja-
strzębiu-Zdroju przystąpiło 609 uczniów. Poza obowiązkowymi egzaminami 
z języka polskiego, matematyki i języka obcego uczniowie mogli wybrać dodat-
kowe przedmioty, które zdawali na poziomie rozszerzonym.

Najpopularniejszym spośród dodatkowych przedmiotów na maturze próbnej oka-
zała się biologia. Wybrało ją aż 96 uczniów. Na drugim miejscu jest geografia, któ-
rą zdawało 75 osób. Trzecim najpopularniejszym przedmiotem była w tym roku 
historia. Na egzamin próbny z tego przedmiotu zdecydowało się 58 maturzystów.

Jednym z najrzadziej wybieranych przedmiotów była w tym roku informatyka. 
Zdawało ją jednie 14 osób, z czego aż 13 to uczniowie Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół nr 6. Historię sztuki zdaje 2 licealistów. Na maturę próbną z filozofii zde-
cydowała się tylko 1 osoba.

– Próbne egzaminy maturalne odbywają się według wytycznych dotyczących organi-
zowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych opublikowanych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki 
oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, czyli w pełnym rygorze sanitarnym. Zasa-
dy te mamy przećwiczone, bowiem bardzo podobne obowiązywały podczas zeszło-
rocznych egzaminów maturalnych i ósmoklasisty – mówi Zbigniew Miłoś, dyrektor 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Młodzieżowa Rada Miasta dołączyła do projek-
tu „Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach 
kryzysu” prowadzonego przez Fundację Civis 
Polonus. Fundacja stawia sobie za cel rozwi-
janie postaw obywatelskich umożliwiających 
jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu 
publicznym. Głównym zadaniem projektu jest 
zwalczanie negatywnych skutków pandemii 
w naszym mieście.

– Zorganizowano warsztaty, które rozwinęły nas 
jako liderów i pomogły przygotować się do dzia-
łań w mieście. Poznaliśmy wspaniałego mentora, 
który ma ogromne doświadczenie i wspiera nas 
w realizacji działań – mówi Agata Piotrkowska, 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Dzięki Projektowi Civis Polonus „Młodzi Liderzy 
dla społeczności w czasach kryzysu” członkowie 
Młodzieżowej Rady Miasta nauczyli się nowych 
sposobów walki z samotnością i problemami 
znajdującymi się w naszym środowisku. Teraz 
inaczej patrzą na trudności, nie tylko osób star-
szych, ale także młodych.

– Zaczęliśmy od trzydniowych warsztatów on-line, 
na których uczyliśmy się jak stworzyć nasz własny 
projekt i zapoznaliśmy się z liderem, a także umoc-
niliśmy więzi drużynowe. Aktualnie prowadzimy 
pracę nad projektem, którego celem jest poma-
ganie ludziom, którzy odczuwają dyskomfort psy-
chiczny. Mamy nadzieję, że pozytywnie uda nam 
się go przeprowadzić, aby mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju z powrotem mogli cieszyć się pełnią życia 
– podkreśla Sylwester Reymann, Wiceprze-
wodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Projekt Fundacji Civis Polonus „Młodzi Liderzy 
dla społeczności w czasach kryzysu” to ogrom-
na możliwość zdobywania wiedzy i nowych do-
świadczeń. Już teraz Młodzieżowa Rada Miasta 
pracuje nad autorskim projektem, o którym nie-
bawem usłyszymy więcej.

– Dzięki udziale w projekcie wiele się nauczyłam. 
Trzydniowe szkolenie on-line przygotowało nas 
do zaplanowania i koordynacji naszego projektu 
na temat komfortu psychicznego, który realizo-
wać będziemy w kwietniu. Od samego początku 
współpraca z Fundacją Civis Polonus była czystą 
przyjemnością i już widzimy pierwsze owoce tej 
współpracy. Myślę, że nasza planowana akcja 
będzie miała pozytywne skutki, szczególnie dla 
mieszkańców miasta! – podsumowuje Natalia 
Ulbrych Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta.

tekst: Wiktoria Knesz

Najpopularniejsza biologia, 
geografia na drugim miejscu.

MARZEC MIESIĄCEM 
PRÓBNYCH MATUR

CHCĄ POMAGAĆ 
LUDZIOM 

W KRYZYSIE

KOLEJNE SUKCESY UCZNIÓW „SZÓSTKI”
Uczeń Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 awansował do finału XLVII 
Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Podczas zeszłorocznej „Euroelektry” został finalistą z najlepszym 
wynikiem w kraju w kategorii elektrotechnika. Jest też finalistą XLIII 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem AGH 
w kategorii mechatronika. W tym roku Mateusz Wawrzyniak do listy 
sukcesów dopisał awans do finału XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W finale olimpiady, który rozegrany zostanie 17 kwietnia 2021r. w War-
szawie, wystąpi w gronie 18 finalistów rywalizujących w grupie elek-
tryczno-elektronicznej. Awans do finału Mateusz uzyskał po zawodach 
okręgowych w Bielsku-Białej.

OWT to olimpiada ogólnej wiedzy o technice. Awans do finału daje 
uczniom szanse na uzyskanie przepustki do najlepszych uczelni tech-
nicznych w Polsce. – Warto dodać, że Mateusz ma jeszcze bardzo duże 
szanse na awans do finału zarówno tegorocznej “EUROELEKTRY”, jak i Olim-
piady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej AGH.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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14 MILIONÓW 
NA CZYSTE POWIETRZE

Najskuteczniejszym sposobem na popra-
wę jakości powietrza jest wymiana „kop-
ciuchów” na nowe kotły lub urządzenia 
wytwarzające zieloną energię. Od 2016 
roku na ten cel do mieszkańców trafiło 
łącznie prawie 14 milionów złotych.

– Dzięki tym środkom pozbyliśmy się już oko-
ło 1200 starych kotłów. Jak na miasto liczące 
niespełna 90 tysięcy mieszkańców to bardzo 
dobry wskaźnik. Sumy mówią same za siebie. 
Poziom zaangażowania Jastrzębia w działa-
nia proekologiczne jest bardzo wysoki, nawet 
w porównaniu z dużo większymi miastami – 
komentuje Robert Cichowicz, II zastępca 
prezydenta miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

W latach 2016-2020 miasto przekazało 
mieszkańcom ponad 9,5 miliona złotych 

na dotacje do wymiany kotłów i zakupu 
urządzeń do wytwarzania energii ze źró-
deł odnawialnych. W tym roku przeznacza 
na ten cel kolejne 4 miliony.

Początkowo na dotacje w 2021 roku prze-
widziana była pula 3 milionów złotych. 
Zainteresowanie jest jednak tak duże, że 
miasto postanowiło zwiększyć te środki 
o kolejny milion.

Do tej pory w 2021 roku jastrzębianie zło-
żyli już 516 wniosków na zakup i montaż 
urządzeń grzewczych i 100 wniosków na 
montaż urządzeń OZE – paneli fotowol-
taicznych, rekuperatorów czy pomp cie-
pła. – Dzięki tym rozwiązaniom ograniczamy 
emisję w okresach letnich – mówi Robert 
Cichowicz. – W ubiegłym roku rozszerzyli-

śmy swoje działania w zakresie edukacji eko-
logicznej poprzez dofinansowanie do insta-
lacji retencjonowania wody opadowej, którą 
później można wykorzystać w okresie suszy. 
Ten program cieszy się coraz większą popu-
larnością – dodaje zastępca prezydenta.

Do wymiany pozostało jedynie około 300 
najstarszych kotłów – tak wynika z inwen-
taryzacji źródeł ciepła, która była jednym 
z wymogów „uchwały antysmogowej”. 
Z raportu przygotowanego przez Fundację 
360! wynika, że Jastrzębie-Zdrój było je-
dynym miastem Subregionu Zachodniego, 
które przeprowadziło pełną inwentaryza-
cję urządzeń grzewczych.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Miasto Jastrzębie-Zdrój od lat podejmuje działania na rzecz 
zwalczania smogu i poprawy jakości powietrza. W tym celu 
w samym 2020 roku udzieliło ponad 3 miliony złotych dota-
cji. Od początku bieżącego roku można ubiegać się o środki 
na wymianę urządzeń grzewczych. Na wymianę „kopciu-
chów” i montaż urządzeń OZE miasto przeznaczy w tym 
roku łącznie 4 miliony złotych.

Do końca tego roku należy wymienić kotły mające więcej 
niż 10 lat oraz te nieposiadające tabliczki znamionowej. Od 
stycznia 2022 roku ich użytkowanie będzie niedozwolone. 
Urządzenie można zastąpić nowym kotłem (na paliwo sta-
łe, co najmniej 5 klasy), lub zastosować inne źródło takie jak: 
pompa ciepła, gaz, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje miasta mogą wy-
nieść od 4000 do 8000 złotych w zależności od wybranego 
urządzenia grzewczego.

Ponadto:
• do końca 2023 roku należy wymienić kotły eksploatowane 

w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
• do końca 2025 roku – kotły eksploatowane w okresie po-

niżej 5 lat od daty ich produkcji,
• do końca 2027 roku – kotły spełniające wymagania w za-

kresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 
klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Jak obliczyć samemu termin wymiany kotła? Jeśli rok produk-
cji pieca c.o. to 2009 r oznacza to, że w momencie wejścia 
w życie uchwały antysmogowej miał 8 lat. Należy go wymie-
nić do końca 2023 roku.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na ekologiczne in-
westycje także w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Dofinansowanie można otrzymać nie tylko na wymianę ko-
tła, ale też na termomodernizację domu jednorodzinnego. 
„Czyste Powietrze” to program Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Wnioski można składać także za pośrednictwem Urzędu 
Miasta. Co najważniejsze, dofinansowanie można łączyć 
z dotacją miasta!

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania 
dofinansowania udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa pod nr telefonu 32 4785 326 – program dotacji gmin-
nych oraz 32 4785 219 – program „Czyste powietrze”.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Na wymianę urządzeń grzewczych można otrzymać 
nawet 8000 złotych!

PAMIĘTAJ O WYMIANIE KOTŁA!
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Od 2016 roku na jastrzębskich szko-
łach, przedszkolach i basenach zało-
żono łącznie 12 instalacji fotowoltaicz-
nych. Dzięki nim wyprodukowano 335 
MWh energii elektrycznej. Oznacza to, 
że zaoszczędziliśmy 4 554 drzew oraz 
177 ton dwutlenku węgla, który nie zo-
stał wpuszczony do powietrza.

Promieniowanie słoneczne, wiatr, 
opady czyli odnawialne źródła energii 
są niewyczerpalne i przyjazne środo-
wisku. Coraz więcej osób instaluje pa-
nele fotowoltaiczne, które pozwalają 
wytwarzać energię elektryczną dzięki 
bezpośredniemu wykorzystaniu pro-
mieniowania słonecznego.

– Montaż paneli fotowoltaicznych pozwala 
nam przede wszystkim ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla, co ma pozytywny wpływ 
na środowisko. Od 2016 roku w naszym 
mieście zamontowaliśmy kilkanaście in-
stalacji. Panele pojawiły się między innymi 
na budynku ZS nr 5, ZS nr 6, basenie La-

guna, Kąpielisku Zdrój, czy Domu Pomocy 
Społecznej. Miasto planuje montaż insta-
lacji również na innych obiektach – mówi 
Franciszek Bernas, pracownik Wydziału 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

tekst: Wiktoria Knesz

POZYSKUJEMY PRĄD 
W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Spośród instytucji miejskich, które skorzystały z dofinasowania 
przez Fundację JSW, znalazło się m.in. 17 placówek oświato-
wych. Kwota dofinasowania tych projektów wyniosła blisko pół 
miliona złotych.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzę-
biu-Zdroju, dzięki zabiegom fundacji, ponad 500 uczniów może 
uczyć się w nowej pracowni komputerowej składającej się z 14 
stanowisk. W celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć zakupiono 
również interaktywną tablicę, głośniki, rzutnik oraz słuchawki do 
każdego stanowiska komputerowego. Młodzież pobierająca nauki 
w Państwowej Szkole Muzycznej również skorzystała z hojności 
fundacji. Sfinansowane zostały nowe instrumenty, które ucznio-
wie mogą wypożyczać w celach dydaktycznych.

W gronie organizacji, które skorzystały z pomocy Fundacji, znala-
zło się także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu, którego oddział terenowy znajduje się w Jastrzębiu. 
Przeznaczone środki pozwoliły na zakup czterech specjalistycznych 
foteli do pobierania osocza, laptopa do pracowni pobierania krwi 
oraz stacjonarnej zgrzewarki wraz z okablowaniem.

Władze Fundacji JSW dostrzegają również istotną rolę sportu 
w życiu najmłodszych mieszkańców naszego miasta wspierając 
szkolenie dzieci i młodzieży JKH GKS Jastrzębie. W ramach dotacji 
zakupiono m.in. łyżwy, kije, ochraniacze i kaski, doposażono też 
siłownię i sfinansowano organizację dwóch turniejów hokeja na 
lodzie dla 220 zawodników.

tekst: Jacek Majewski

FUNDACJA JSW 
WSPIERA MIASTO
Pięćdziesięcioma sześcioma 
darowiznami na kwotę ponad 
2 mln zł wsparła w 2020 roku 
Fundacja JSW jastrzębskie 
instytucje i organizacje.
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Na terenie naszego miasta działa 20 organizacji pożytku pu-
blicznego, którym możesz przekazać swój 1% podatku. Orga-
nizacje zajmują się różnymi dziedzinami życia. Są to między 
innymi fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia, hospicjum. 
Działają w naszym sąsiedztwie, na rzecz lokalnej społeczności, 
zmieniając miasto na lepsze. Wybranej organizacji możesz re-
alnie pomóc, nie tracąc przy tym nic. Wystarczy, że wypełniając 
druk PIT, wskażesz odpowiedni numer KRS.

– Każdy najdrobniejszy nasz gest, bądź choćby jedna złotówka, 
może być ogromną pomocą dla tych, którzy jej potrzebują – pod-
kreślała Anna Hetman.

Dlaczego warto podzielić się 1%? Przede wszystkim robisz coś 
dobrego dla innych. Z potrzeby serca angażujemy się w róż-
ne akcje charytatywne. Przekazanie swojego 1% daje ku temu 
świetną okazję. Zupełnie nic to nie kosztuje, należy wskazać je-
dynie konkretną organizację, którą chcesz wesprzeć.

Warto podkreślić, że akcja 1% powstała między innymi po to, aby 
zachęcić do dobroczynności. Dzieląc się nim dajesz dobry przykład.

tekst: Wiktoria Knesz

Listę jastrzębskich organizacji pożytku 
publicznego znajdziesz również na stronie 
internetowej www.jastrzebie.pl.

ZOSTAW 
SWÓJ 1% 
W JASTRZĘBIU

Przekaż 1% podatku 
dla organizacji
z Jastrzębia-Zdroju 

Uwierz w poMOC 1%
Wspieraj lokalnie

KRS 0000001575 Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie
KRS 0000001767 "Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie"
KRS 0000002718 Stowarzyszenie "Jestem Sobą Więc Tańczę"
KRS 0000002790 Towarzystwo "Sprawni Inaczej"
KRS 0000003024 Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000003038 Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej
KRS 0000003272 Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000003483 Jastrzębska Urologia
KRS 0000012970 Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza Sac 
 przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000148945 "Pomocna Dłoń"
KRS 0000291970 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy"
KRS 0000364436 "Fundacja Ogniwo"
KRS 0000508025 Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój"
KRS 0000508487 Stowarzyszenie "PSYjaciele"
KRS 0000585628 Fundacja Razem Do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
 w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000689727 Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego
KRS 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
 z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" cel szczegółowy: dla koła w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000225587 Polski Czerwony Krzyż 
 z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
KRS 0000190280 Olimpiady Specjalne Polska 
 z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" Śląskie – „Wigor" (dla Klubu Olimpiad Specjalnych 
 „Wigor"), lub Śląskie – „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”)
KRS 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
 z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

Zapewnienie wyżywienia i odpowiedniej opieki w schro-
nisku, poszukiwanie nowych domów, czipowanie, ste-
rylizacja i inne zabiegi weterynaryjne – to tylko niektóre 
zadania, wchodzące w skład programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami na terenie Jastrzębia-Zdroju, który 
został ponownie uchwalony podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta. Dzięki niemu udało się uratować nie tylko bez-
domne psy i koty, ale nawet… kozę.

– Program ten to w dużej mierze odpowiedź na zadania, jakie 
stawia przed gminami ustawa o ochronie zwierząt, ale nie 
ograniczamy się jedynie do tego – deklaruje Marek Kra-
kowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, 
odpowiedzialnego za prowadzenie jastrzębskiego schro-
niska dla bezdomnych zwierząt. Jak podkreśla, to właśnie 
na schronisku spoczywa największa odpowiedzialność 
za los bezdomnych psów i kotów: – Jako miasto mamy to 
szczęście, że posiadamy swoje własne schronisko. Prowadzi-
my je od 2006 roku. Wiele gmin takiego szczęścia nie ma. 
Mamy również podpisaną umowę z firmą, która wyłapuje 
bezdomne zwierzęta. Trafiają one najczęściej właśnie do 
schroniska, choć często zdarza się, że od razu zgłasza się po 
nie właściciel. Jeśli tak się nie stanie, w schronisku przecho-
dzą kwarantannę, a gdy nie odnajdą się ich poprzedni opieku-
nowie, staramy się im znaleźć nowe domy. Do naszego schro-
niska zawsze można podejść, porozmawiać z pracownikami 
i wybrać dla siebie czworonoga. Domów adopcyjnych szuka-
my również poprzez media społecznościowe i wolontariuszy. 
Opiekujemy się zwierzętami najlepiej, jak umiemy – dodaje.

Wszystkie zwierzęta, trafiające ze schroniska do nowych 
domów, są sterylizowane lub kastrowane (z wyjątkiem 
tych, u których istnieją przeciwskazania medyczne do za-
biegu). Program kastracji obejmuje również koty wolno-
żyjące. – Od wielu lat opiekujemy się też wolnożyjącymi ko-
tami. To taka kategoria zwierząt, których ustawa nie nazywa 
ani dzikimi, ani bezdomnymi. To koty, które żyją w miastach 
– w piwnicach, na działkach itd. Co roku podpisujemy sze-
reg umów ze społecznymi opiekunami tych zwierząt, którzy 
je dokarmiają, doglądają, dbają o ich zdrowie. Gmina opłaca 
leczenie i sterylizację, a także wydaje karmę. Obecnie mamy 
tych umów około 40 – tłumaczy Marek Krakowski.

Na pomoc ze strony miasta liczyć mogą dzikie oraz bez-
pańskie zwierzęta, które ulegną wypadkom komunikacyj-
nym – Każdorazowo o przebiegu ich leczenia (lub, w najgor-
szym przypadku, o konieczności eutanazji) decyduje lekarz 
weterynarii – podkreśla Marek Krakowski. Jak zaznacza, 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami nie ogranicza się 
jedynie do psów i kotów – Jako gmina musimy mieć wy-
znaczone gospodarstwo, które w razie potrzeby zajmie się 
również zwierzętami gospodarskimi. Zdarzyła nam się kiedyś 
sytuacja, gdy przez środek miasta maszerowała koza. Nią też 
trzeba było się zaopiekować. Musimy być przygotowani na 
wszelkie ewentualności – mówi Marek Krakowski.

Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 
w Jastrzębiu-Zdroju ponad 605 tysięcy złotych, czyli 80 
tysięcy złotych więcej, niż w roku ubiegłym.

tekst: Barbara Englender

BY WSZYSTKIE 
ZWIERZĘTA MIAŁY 
DOBRE DOMY

16                     www.jastrzebie.pl



Powód do zadowolenia mają strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bren-
nej i Krzyżanowicach. Jastrzębie-Zdrój przekazało im łącznie 3 wozy. To dwa samochody 
marki Jelcz i jeden terenowy STAR 266.

Do Krzyżanowic trafił Jelcz 010R. Przekazany został z OSP Bzie. – Wóz trafi do jednost-
ki granicznej, do OSP w Chałupkach. To właśnie tam przyda się wymiana. Wierzę, że będą 
o niego dbali – mówi Grzegorz Utracki, wójt gminy Krzyżanowice. – Musieliśmy specjalnie 
podwyższyć bramę, żeby wóz się zmieścił. OSP w Chałupkach to strategiczne miejsce, tuż 
przy granicy i drodze krajowej. Mają częste wyjazdy – dodaje.

Z nowego wozu zadowoleni są również strażacy, którzy będą go używać: – To duży prze-
skok technologiczny. Nasz nowy wóz ma autopompę, a w dodatku jest 20 lat młodszy niż 
nasz dotychczasowy sprzęt – mówi Artur Bartocha, strażak z OSP w Chałupkach.

Brenna otrzymała od Jastrzębia-Zdroju dwa wozy. Jeden przekazała Ochotnicza Straż 
Pożarna z Bzia, drugi z Jastrzębia Górnego. – Jeden z nich ma bardzo dobre właściwości te-
renowe, to trzyosiowy STAR 266, który doskonale sprawdzi się w górskich warunkach. Drugi 
to Jelcz z 6-tonowym zbiornikiem wody. Ich stan jest bardzo dobry, mam nadzieję, że posłużą 
nam długo – komentuje Paweł Krótki, jeden ze strażaków.

– Chcemy serdecznie podziękować za to, że możemy skorzystać z tego taboru. Jako gmina 
turystyczna musimy dbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ten sprzęt 
został przekazany w dobre ręce – dodał Jerzy Pilch, wójt Brennej.

Podczas oficjalnego spotkania obecni byli między innymi: jastrzębski komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej Wojciech Piechaczek, komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu 
Grzegorz Osóbka, prezydent Anna Hetman, wójt Brennej Jerzy Pilch, wójt Krzyżanowic 
Grzegorz Utracki oraz strażacy z tamtejszych jednostek.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Przypominamy o zmianie zasad 
przyjmowania odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych. Warunkiem korzystania 
z punktu PSZOK przy ul. Kamila 
Norwida 34 oraz punku GPZON 
przy ul. Dworcowej 17d jest po-
siadanie karty uprawniającej do 
oddania odpadów komunalnych.

Zgodnie z regulaminem karta 
PSZOK zastępuje dotychczasowe 
papierowe formularze oraz służy 
do prowadzenia ewidencji oraz 
rozliczeń przekazywanych odpa-
dów. Transport odpadów odbywa 
się we własnym zakresie. Każdy 
oddawany odpad otrzyma pa-
ragon informujący o jego wadze 
i rodzaju. Jeśli jesteś właścicielem 
lub zarządcą nieruchomości oraz 
nie posiadasz karty PSZOK, mo-
żesz ją wyrobić w Urzędzie Miasta 
w Sali Obsługi Interesantów przy 
stanowisku nr 6.

tekst: Jacek Majewski

PAMIĘTAJ 
O KARCIE!

UZYSKAJ DOPŁATĘ DO CZYNSZU
Osoby, które utraciły dochody z powodu pandemii, mogą uzyskać dopłatę do czynszu.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę 
do czynszu” można składać do 31 marca.
Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
• posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego;
• utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 
r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypa-
dającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, 
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

• niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu 
w okresie wcześniejszym;

• posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu 
mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal 
mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy po-
większony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowa-
ny w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługu-
je wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyzna-
wany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:
• wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% 

miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może 
jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie;

Wymagane dokumenty:
• wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy po-

większony o dopłatę do czynszu”;
• dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., 

na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek 
mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu ;

• oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, 
powiększony o dopłatę do czynszu;

• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego 
przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do 
czynszu na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla osób za-
mieszkałych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju można składać w Wydziale Po-
lityki Społecznej i Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, tel. 32 4785104, 
32 4785106.

WOZY PRZEKAZANE 
W DOBRE RĘCE

fot. OSP Jastrzębie Górne fot. Kamila Sadowska-Lasyk
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fot. arch. UM



Już ponad 1000 osób uczestniczy w wyzwaniach biegowych jastrzębskiego MOSiR-u. 
Wśród pierwszych zawodników, którzy ukończyli 1000-kilometrowy bieg „Run 
Forrest: od morza do Tatr”, prym wiodą mieszkańcy naszego miasta. Tymczasem już 
w marcu ruszyły kolejne wyzwania – adresowany do kobiet bieg „Women Power Run” 
oraz rajd dookoła Polski pod hasłem „Rower jest wielce OK”.
– W tej chwili wirtualne wyzwania to alternatywa wobec spotykania się podczas 
normalnych zawodów. Z powodu pandemii musieliśmy zrezygnować z organizacji kilku 
biegów. W ten sposób wypadł nam ubiegłoroczny „Bieg kobiet”, „Bieg cukierkowy” oraz 
jubileuszowa, dziesiąta „Jastrzębska Dziesiątka”. Bardzo brakuje nam startów na żywo. 
Dzięki wirtualnym wyzwaniom, poczynając od biegu „Jastrzębie Uskrzydla”, udało nam 
się zmotywować mnóstwo osób – mówi Agnieszka Badach z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

JASTRZĘBIANIE POKOCHALI WYZWANIA!
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„Udało się z marszu!”
Zaledwie 817 godzin potrzebował 68-letni jastrzębianin, by prze-
być 1000 kilometrów. Choć osoby biorące udział w wyzwaniu 
„Run Forrest: od morza do Tatr” dzielą nieraz tysiące kilometrów, 
łączy je jedno: w ciągu roku zamierzają przebyć drogę, odpowia-
dającą odległości z Władysławowa do Zakopanego. Okazuje się 
jednak, że wśród nich są zawodnicy, którzy w tym czasie mogliby 
ten dystans przebyć nawet dziesięciokrotnie. To między innymi 
jastrzębianie: Wiesław Torbiński z ekipy Szarych Morsów i Kata-
rzyna Pasławska z grupy Kobiety na 5+.

– W tym wyzwaniu było dla mnie najważniejsze, by dojść do mety. Cza-
sami człowiek chce sobie udowodnić, że coś potrafi. Moje założenie było 
takie, że ukończę to w 100 dni, a nie w 35. To poszło z marszu. Mój 
wynik jest nadspodziewanie dobry – relacjonuje Wiesław Torbiński.

Wtóruje mu Katarzyna Pasławska: – Zapisując się na to wyzwanie, 
nie miałam żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o wynik. Ale lubię aktywne 
życie: lubię chodzić, zwłaszcza po górach, biegam też z „Dziewczyna-
mi na 5+”. Gdy zobaczyłam, że przoduję w rankingu wyzwania, sta-
rałam się utrzymać swoje miejsce w czołówce – opowiada. Przeby-
cie dystansu 1000 kilometrów zajęło jej 887 godzin, co dawało 
wówczas pierwsze miejsce wśród wszystkich kobiet, startujących 
w „Run Forrest”.

W swej kategorii (weteranów) pierwsze miejsce zajmował rów-
nież Wiesław Torbiński: – Były takie momenty, że ścięgna czy kości 
piszczelowe zaczęły mi dokuczać, ale to dlatego, że nie były przygo-
towane na tak długą trasę. Do tej pory biegałem po 300 kilometrów 
w miesiącu, więc trochę to odczułem. Wiadomo: były lepsze i trudniej-
sze momenty, ale deszcz, nie deszcz, trzeba było iść – relacjonuje.

Zdaniem obojga zawodników, kluczem do sukcesu jest zdrowie, 
czas i wytrwałość. – To była codzienna aktywność. Zamiast jeździć 
autem, chodziłam pieszo. W wyzwaniu „Run Forrest” można uczestni-
czyć praktycznie w każdej sytuacji: spacerować, biegać, chodzić z kij-
kami. To naprawdę nic trudnego. Uważam, że każdy może się zapisać 
– tłumaczy Katarzyna Pasławska. Do wyzwania biegowego „Run 
Forrest: od morza do Tatr” można przyłączyć się w każdej chwili. 
Na pokonanie 1000 kilometrów jest prawie rok.

„Kobiety mają wielką moc”
Tymczasem 8 marca ruszyło kolejne wyzwanie – tym razem 
adresowane do kobiet. Na przebycie 20 obowiązkowych ki-
lometrów mamy w nim czas do końca marca. Dla bardziej za-
awansowanych nie ma jednak górnej granicy – ograniczają je 
jedynie możliwości własnych nóg. – Maksymalny wynik, jaki wzię-
liśmy pod uwagę w wyzwaniu, to 100 kilometrów. Ważny jest czas 

w jakim dziewczyny pokonają ten dystans, wiemy, że kobiety mają 
wielką moc, wyniki mogą nas bardzo zaskoczyć. Na 3 najlepsze za-
wodniczki czekają statuetki – tłumaczy Agnieszka Badach z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podobnie, jak w przypadku „Run Forrest”, tak i tu kobiety mogą 
pokonywać kilometry biegnąc, spacerując, maszerując z kijkami, 
chodząc po górach – nieważne jak, byle na własnych nogach. – 
Marzec może być czasem podwójnej motywacji. Cały czas trwa wy-
zwanie „Run Forrest. Od Morza do Tatr”, w którym również bierze 
udział wiele pań z całego kraju i ze świata, a równocześnie rozpoczy-
namy wyzwanie „Women Power Run”. Nasze kilometry możemy wli-
czać w oba wyzwania jednocześnie i upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu. Przyłączać się można przez cały czas, do końca marca – dodaje 
Agnieszka Badach.

Rącze Sarny, Gibkie Łanie czy Drapieżne Pantery – to tylko niektó-
re kategorie wiekowe, w których odbywa się rywalizacja. W wy-
zwaniu można wziąć udział również jako drużyna. Organizowany 
jest także Turniej Miast. – W wyzwaniu mogą wziąć udział tylko ko-
biety. Panów zachęcamy do kibicowania i zakupu voucherów starto-
wych dla swoich najbliższych kobiet. „Women Power Run” to dla nas 
pewnego rodzaju forma pocieszenia. Nie wiemy, co będzie w maju, czy 
uda nam się zorganizować „Bieg kobiet”. Jeśli ktoś nie zdecydował się 
na przystąpienie do „Forresta…”, bo wydaje mu się, że to jest dużo, to 
może być to pierwszy krok – mówi Agnieszka Badach. Do wyzwania 
można zapisywać się przez cały marzec.

„Rower jest wielce OK!”
3333 kilometry przejadą natomiast rowerzyści, którzy podejmą 
wyzwanie „Rower jest wielce OK!”. Ich trasa rozpocznie się i skoń-
czy przed Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Zanim jednak do tego dojdzie, kolarze z całej Polski przejadą sym-
boliczną trasę wiodącą wzdłuż jej granic, zdobywając przy tym na 
liście startowej odznaki za przebycie poszczególnych odcinków – 
zgodnie z mijanymi państwami sąsiedzkimi. Jej przebieg będzie na 
bieżąco rejestrowany na specjalnej interaktywnej mapie. Wyzwa-
nie należy zakończyć przed pierwszym dniem zimy. Na pokonanie 
tej trasy jest zatem 9 miesięcy.

– Pierwotnie planowaliśmy, by wyzwanie rozpoczynało się pierwsze-
go dnia wiosny i trwało do końca jesieni. Jednak pogoda jest tak sprzy-
jająca, że zdecydowaliśmy się rozpocząć je nieco wcześniej. W Jastrzę-
biu-Zdroju mamy tak wielu rowerzystów, że z pewnością znajdą się 
chętni, by uczestniczyć w tym wyzwaniu – mówi Agnieszka Badach.

Po dotarciu na metę przy nazwiskach „finiszerów” pojawi się 
dodatkowo wieniec laurowy i herb Jastrzębia-Zdroju. Na 20 
najszybszych osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) czekają specjalne 
koszulki, a dla 6 zawodników, którzy zajmą miejsca na podium – 
statuetki. Jednak aby zaliczyć wyzwanie „Rower jest wielce OK!”, 
nie trzeba pokonywać całych 3 tysięcy kilometrów. Za zwycięzcę 
można uznać się już po przebyciu pierwszego odcinka, liczącego 
543 kilometry. Wówczas również będzie można otrzymać pa-
miątkowy medal.

– Tego typu wyzwania wymagają sporo zaangażowania. Wiem to, bo 
sam chętnie je również podejmuję. Jeśli ich cel jest dobrze sprecyzo-
wany, daje to ogromną motywację. Warto też połączyć udział w tym 
wyzwaniu z rywalizacją o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, w której od 
samego początku uczestniczy nasze miasto. Ta rusza już w czerwcu – 
zachęca Jarosław Piechaczek, jastrzębski oficer rowerowy.

– Nasze wyzwania są bardzo satysfakcjonujące, jednak wszyscy 
chcielibyśmy spotkać się już na żywo – czy to na biegu, czy to na raj-
dzie rowerowym. Bardzo za tym tęsknimy – podsumowuje Agniesz-
ka Badach.

2 złote z każdego wpisowego w wyzwaniach MOSiR-u zostanie 
przekazane na rehabilitację młodej jastrzębianki, Zuzi Szymczyk.

tekst: Barbara Englender, Kamila Sadowska-Lasyk
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Agnieszka Kiełkowska wyzwanie 
„Run Forrest” ukończyła 
na Kasprowym Wierchu

fot. archiwum własne
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