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JAKIE IMIONA
NADAWANO
W JASTRZĘBIU
NAJCZĘŚCIEJ?
W 2021 w Jastrzębiu-Zdroju
urodziło się 1053 dzieci. Jakie
imiona wybrali im rodzice?

Drodzy jastrzębianie,
oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer miesięcznika „Jastrząb”. Gazeta znów będzie miesięcznikiem. W tym
czasie otrzymywaliśmy od Państwa wiele sygnałów i próśb
o zwiększenie częstotliwości wydawania „Jastrząbka”. Wiedząc
jak ważne dla Państwa jest otrzymywanie informacji w tej formie, zrobiłam wszystko, by gazeta ponownie trafiała do Waszych
rąk co miesiąc. Tak jak do tej pory, na łamach miesięcznika będą
ukazywały się artykuły o działaniach podejmowanych przez prezydenta, realizowanych inwestycjach, czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wszystko po to, by jak najlepiej informować
Państwa o życiu miasta.
Z pewnością każdy też oczekuje w swoim otoczeniu remontów
czy inwestycji. Zachęcam więc do zapoznania się z materiałami
na temat tego, co udało się już zakończyć, jakie przedsięwzięcia
trwają, a jakie są w planach i będą prowadzone w niedalekiej
przyszłości.
Życzę miłej lektury

Wśród męskich imion największą popularnością
cieszyły się Jakub i Antoni. Każde z nich nosić będzie
27 chłopców. Na trzecim miejscu tego zestawienia
uplasował się Szymon. Prócz nich popularnością
cieszyły się takie imiona jak Stanisław, Franciszek,
Mikołaj, Wojciech, Aleksander, Filip, Tymoteusz, Igor
i Maksymilian.
Rodzice dziewczynek najczęściej wybierali Zuzannę.
Takim imieniem szczycić się będzie 30 dziewczynek
urodzonych w naszym mieście. Na świecie powitaliśmy również 20 dzieci o imieniu Lena i 19 Zofii i Hann.
Do popularnych imion w 2021 roku należała również
Pola, Alicja, Julia, Anna czy Nadia.
Główne trendy zostały zatem zachowane: pierwsza
trójka chłopięcych imion nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przypadku dziewczynek
Zofia zastąpiła na „podium” Julię.
W Jastrzębiu-Zdroju w 2021 roku zawarto więcej ślubów niż w roku ubiegłym. Na ślubnym kobiercu stanęło 330 par, podczas gdy w 2020 roku – 282. W minionym roku 133 z nich zawarto w kościele, a przed
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 197.
tekst: Barbara Englender
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PO MISTRZOWSKU
DZIELIMY SIĘ DOBREM
12 znakomitych sportowców i 12 czarno-białych sensualnych
fotografii. Trwa akcja charytatywna, zachęcająca do wspierania
jastrzębskiego hospicjum.
„Po mistrzowsku dzielimy się dobrem” to hasło akcji prowadzonej
na rzecz Hospicjum Domowego im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza
SAC w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębscy sportowcy zgodzili się wziąć
udział w artystycznej sesji zdjęciowej, której zwieńczeniem jest
wydanie pięknego biało-czarnego kalendarza. Jest to wydawnictwo bez precedensu. W artystycznej, prostej formie pokazuje
piękno wysportowanego ciała. Przed obiektywem Magdaleny
Kowolik stanęło dwunastu znakomitych zawodników, związanych z naszym miastem: Mateusz Bryk, Jakub Popiwczak, Laura
Grzyb, Kamil Jadach, Zbigniew Kiszka, Amelia Pisarczyk, Dawid
Wiśniewski, Maciej Kłopotek, Oskar Kozieł, Dominika Szymik, Michał Domin i Krystian Korzański.
– Jastrzębie-Zdrój to miasto mistrzów sportu. Nasi zawodnicy osiągnęli w ostatnim czasie niesamowite sukcesy – w tym tytuły mistrzowskie czy superpuchar. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Jestem też
pełna uznania dla aktywności wolontariuszy, wspierających jastrzębskie hospicjum. Stąd też pomysł na akcję, która będzie wspierać inicjatywy z nim związane – tłumaczyła podczas konferencji prezydent
Anna Hetman.
Jak zauważył jeden z dziennikarzy, tak samo jak wolontariusze
pracujący dla hospicjum pozostają anonimowi, tak i sportowcy
w czarno-białych kadrach Magdaleny Kowolik trudni są do rozpoznania. Zdjęcia te przedstawiają bowiem jedynie detale wysportowanych ciał – łydkę, fragment pleców czy biceps. Ich przesłanie jest proste: tak samo jak nadzy się rodzimy, tak samo i nadzy
przemijamy. – Ta sesja wymagała od moich modeli odwagi. Do zdjęć
trzeba było się rozebrać, a to przekroczenie pewnej granicy. Ze sportowcami musiałam nawiązać relację. Zastanawialiśmy się wspólnie,
w jaki sposób pokazać ciało, aby troszeczkę nawiązać do dyscypliny,

którą reprezentują. Sesję rozpoczęliśmy od zdjęć w strojach sportowych i w ten spoób przełamaliśmy barierę. Finalnie podczas wykonywania tych fotografii było więcej zabawy niż skrępowania – mówiła
fotograf Magdalena Kowolik.
– Podczas sesji nie odczuwałem żadnego stresu. Z panią fotograf,
Magdaleną Kowolik, świetnie mi się współpracowało. Jako hokeista
na co dzień jestem fotografowany w pełnym, hokejowym rynsztunku.
Teraz mogłem pokazać się bez tego całego sprzętu – mówił Mateusz
Bryk, zawodnik JKH GKS Jastrzębie.
Środki pozyskane dzięki akcji zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu dla jastrzębskiego hospicjum, które w czasie pandemii
w sposób szczególny pomaga mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju
i okolic. – Gdy nastała pandemia podjęliśmy decyzję, że poszerzamy
naszą działalność o pomoc chorym na COVID-19. Wypożyczaliśmy
więc łóżka, koncentratory tlenu i inne urządzenia pomocne do opieki
w domu. Zebrane środki przeznaczymy między innymi na zakup łóżek elektrycznych, antyodleżynowych materacy i ssaków – tłumaczy
Grażyna Kuczera – prezes Hospicjum Domowego im. ks.Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii św. Katarzyny.
Kalendarze będzie można odebrać w siedzibie hospicjum
w domu parafialnym przy parafii św. Katarzyny, na
terenie krytej pływalni LAGUNA, w Urzędzie Miasta (pok.
116A) oraz podczas wydarzeń sportowych. Pieniądze
będą zbierane do puszek – minimalną wysokość datku
określono na 20 złotych. W przypadku limitowanej edycji
kalendarzy z autografami sportowców – na 50.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Łukasz Parylak

TO BĘDZIE TRUDNY ROK
Ponad 88 mln zł wyniesie deficyt budżetowy w 2022 roku. Projekt
przedstawiony radnym zawierał rekordową ilość cięć, a każda zaplanowana
do wydania złotówka oglądana była z dwóch stron. Rosnące ceny energii,
usług, materiałów budowlanych oraz próbujące za nimi nadążyć pensje
pracowników uderzają po kieszeni nie tylko domowe budżety. W dodatku
nie ma pewności, czy kolejne lata przyniosą poprawę sytuacji na rynku.
Dyskusja nad kształtem budżetu na
2022 rok zdominowała obrady Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój w XIV sesji
zwyczajnej. Przedłożony radnym projekt, w perspektywie rosnących wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, znacznie przewyższających
miejskie dochody, musiał zawierać
i zawiera duże cięcia. Mowa tutaj
o oszczędnościach rzędu 17 mln zł (wydatki bieżące) i 16 mln zł (wydatki majątkowe). – Praca nad konstruowaniem
tego budżetu była wyjątkowo trudna. Prognozowane wzrosty cen zakupów i usług,
a co za tym idzie ponoszonych przez miasto wydatków, sprawiły, że w wielu kwestiach nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy
iść na kompromis – powiedziała Anna
Hetman, prezydent miasta. – Taka sytuacja rynkowa zaburza nasze poczucie
stabilności w konstruowaniu budżetów
na przyszłe lata. Musiałam podjąć wiele
niepopularnych decyzji – dodała.
Ostatecznie, projekt zakłada dochody w wysokości 531 905 611,00
zł oraz wydatki przewyższające je
o 88 511 007,00 zł. Największym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w wysokości 132 956 506,00 zł.
Udziały w podatkach PIT i CIT wynoszą
121 773 012,00 zł. Dotacje i środki zewnętrzne to 110 557 656,00 zł. Z podatków lokalnych do kasy miasta trafia
66 286 467,00 zł.
Jednym z najbardziej radykalnych ruchów było zmniejszenie kwoty planowanej na remonty z 12 mln do nieco
ponad 2 mln zł. O 10% ograniczono
bieżące wydatki w jednostkach oraz
zadania realizowane w ramach dotacji.
W budżecie zapewnione są środki na
media i wynagrodzenia. Udało się również zagwarantować kwoty niezbędne
do starań o środki zewnętrzne.
Największym dysponentem są jednostki oświatowe – na ich zadania
przeznaczone jest 52% miejskiego budżetu. 27% rozdysponuje Urząd Miasta.
Instytucje kultury wykorzystają 3% całej kwoty, a pozostałym jednostkom
pozostanie 12%.
tekst: Łukasz Parylak
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CENTRALNY
PORT
KOMUNIKACYJNY
ZAPRASZA NA
KONSULTACJE
11 lutego o godzinie 13.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej jastrzębianie będą mogli wypowiedzieć się w sprawie planowanego przebiegu linii kolejowej budowanej w ramach Centralnego
Portu Komunikacyjnego.
– W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców
gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja
o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz o wypełnienie ankiety. Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie
oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia – tłumaczą organizatorzy spotkania.
Wszelkie uwagi można zgłaszać pod adresem:
konsultacje.stes@egis-poland.com

ZGŁOŚ TEREN
INWESTYCYJNY
W mieście powstaje baza terenów inwestycyjnych, która zawierała będzie oferty nieruchomości prywatnych.
Założeniem bazy jest umożliwienie potencjalnym
inwestorom dotarcie do jak największej liczby ofert
spełniających ich wymagania.
Baza jest bezpłatna. Jeżeli jesteś właścicielem lub
masz prawo do dysponowania terenem przeznaczonym w planie zagospodarowania pod działalność produkcyjną, usługową lub mieszkalnictwo
wielorodzinne, zgłoś go do nas.
Warunkiem umieszczenia oferty w bazie jest zgłoszenie jej poprzez wypełnienie krótkiego formularza, dostępnego wraz z regulaminem na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.jastrzebie.pl, w zakładce Strefa
Biznesu/Oferty inwestycyjne.

tekst: Barbara Englender

JASTRZĘBSKIE
TECHNIKUM
ZNÓW NAJLEPSZE!
Po raz kolejny Technikum nr 4 zajęło 1. miejsce w wojewódzkiej
edycji prestiżowego rankingu magazynu Perspektywy. W całym
kraju zajmuje 8. pozycję.
– Gratulujemy całej społeczności szkolnej, bo każdy, poczynając od
dyrekcji, a kończąc na osobach pracujących w obsłudze i administracji, ma udział w tym osiągnięciu. Ale nade wszystko gratulujemy
wszystkim uczniom, bo to wasza praca i Wasze osiągnięcia i sukcesy decydują o tak wysokim miejscach w tym prestiżowym rankingu
– napisała dyrekcja Zespołu Szkół nr 6.
Autorzy rankingu biorą pod uwagę wyniki matur, egzaminów
zawodowych i osiągnięcia uczniów podczas ogólnopolskich
olimpiad. Prócz Technikum nr 4 znalazły się w nim również
inne jastrzębskie szkoły: Technikum TEB Edukacja (12. miejsce w województwie i 90. w kraju), Technikum nr 1, wchodzące
w skład ZS nr 2 im. W. Korfantego (59. w województwie i 393.
w kraju) oraz Technikum nr 2 z ZS nr 5 im. Jana Pawła II (121.
w województwie).
Spośród jastrzębskich liceów najlepiej w rankingu „Perspektyw”
wypadło IV LO w Zespole Szkół nr 6. (45. miejsce w województwie, 411. w Polsce). W zestawieniu ujęto też I LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica (54. miejsce w województwie, 483. w Polsce) i NLO Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” (101. w województwie, 947. w Polsce).
tekst: Barbara Englender
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I NA SPACER,
I NA ROWER
Na ulicy Podhalańskiej wyremontowano chodnik i ścieżkę
rowerową.
Odcinek liczy sobie 165 metrów. Jego granice wyznacza
wjazd na parking oraz wejście
do lasu.
Pomiędzy tymi dwoma punktami
powstał nowy chodnik z kostki
brukowej oraz ścieżka rowerowa
o nawierzchni asfaltowej.
Koszt przeprowadzonych robót
wyniósł 120 412,70 zł.
tekst: Barbara Englender

NOWY ASFALT
NA FREDRY
Nową nawierzchnię z podbudową wykonano na odcinkach
liczących łącznie 418,4 metrów. Pierwszy z nich to główna ulica Fredry o długości 234
m. Drugi to odnoga między budynkami 39 a 41 (184,4 m).
Wykonano również pobocza
obustronne z frezu o szerokości 0,3 m i 0,5m i zjazdy do posesji. Pełny koszt inwestycji to
418 301,97 zł brutto.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

NOWY PARKING
Z EKONAWIERZCHNIĄ
22 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, powstały przy ulicy
Wielkopolskiej.
Choć transport samochodowy do ekologicznych nie należy, każda inwestycja może wywierać większy bądź mniejszy wpływ na środowisko.
W przypadku budowy parkingu przy ulicy Wielkopolskiej udało się go zminimalizować –
dzięki zastosowaniu nawierzchni z kostki tzw. hydrofugi. Nie bez powodu jest ona nazywana kostką ekologiczną – jej szerokie spoiny zarośnięte trawą lub wypełnione grysem
umożliwiają odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża.
W ramach prac wykonano również oświetlenie parkingu. Koszt robót wyniósł 427 666,90 zł
tekst i fotografia: Barbara Englender

TYROLKI GOTOWE DO ZABAWY!

To pierwsza taka atrakcja w naszym mieście.
Mają po 23 metry długości i ponad 3,5 metra wysokości. Dwie tyrolki pojawiły się na osiedlu Arki Bożka, przy siłowni pod chmurką,
niedaleko Publicznego Przedszkola nr 14.
Wykonanie tyrolek to jedno z zadań Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Na taki właśnie pomysł wpadli mieszkańcy osiedla
Arki Bożka. Cały koszt wyniósł 104 651,85 zł. W tej cenie powstał
projekt techniczny, zamontowano dwa zjazdy linowe, a także ułożono bezpieczną nawierzchnię w postaci mat przerostowych.
Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, a siedzisko zawieszone
na linie o średnicy 10 mm wykonanej z cynkowanych drutów stalowych. Podest ma antypoślizgową powierzchnię
Tyrolki są przeznaczone dla dzieci od 4 lat. Maksymalne obciążenie
urządzenia to 70 kilogramów.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografia: Beata Tąta
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TRWA MODERNIZACJA
EWIDENCJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW
Zostały nią objęte
nieruchomości na terenie
całego miasta.
Ewidencja gruntów i budynków to jeden z podstawowych rejestrów publicznych – zawarte w niej informacje stanowią podstawę wpisów w księgach
wieczystych, są bazą dokumentacji dotyczącej planowania przestrzennego oraz wpływają na wysokość
należnych podatków i świadczeń. Stąd też konieczność posługiwania się precyzyjnie wykonaną i aktualną bazą danych. Modernizację przeprowadzają
urzędy powiatowe na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W Jastrzębiu-Zdroju już teraz trwają prace terenowe
– specjaliści dokonują niezbędnych pomiarów i zbierają potrzebne im informacje dotyczące gruntów
i budynków. Między innymi będzie ustalany przebieg
granic ponad 4 tys. działek. Ich właściciele bądź użytkownicy wieczyści mogą spodziewać się przesyłki
z zawiadomieniem o dokładnym terminie tych czynności, które od połowy stycznia będą miały miejsce
w budynku dworca przy ulicy Sybiraków 2.
tekst: Barbara Englender

Zakończyła się
kompleksowa modernizacja
kolejnej jastrzębskiej drogi.

ULICA
WOLNOŚCI
PRZEBUDOWANA
Na odcinku 1,37 km, od łącznika z ulicą Ludową do ulicy 3 Maja,
drogę poszerzono do 5 metrów. W tym miejscu wykonano nową
nawierzchnię asfaltową wraz z pełną konstrukcją podbudowy.
Remont objął też wykonanie nowego pobocza utwardzonym
kruszywem, a także oczyszczenie istniejących i wykonanie nowych rowów i przepustów. Przebudowano też wjazdy do posesji oraz sieć gazową, teletechniczną, wodociągową oraz zainstalowano nowe oświetlenie uliczne.
Kosz robót wyniósł 3 515 597,13 zł. Większość tej kwoty pozyskano od Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach ugody
o naprawie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia. Na przebudowę ulicy Wolności JSW przeznaczyła 3 384 289,34 zł, a miasto 131
307,79 zł.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografia: Łukasz Parylak
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„MAŁY NOSPR” ZACHWYCA!
Muzyka klasyczna i kolędy w świetnych wykonaniach, a na sam
koniec... wystrzały. W sali koncertowej przy Państwowej Szkole
Muzycznej po raz pierwszy zabrzmiała muzyka.
Ma 15 520 metrów sześciennych kubatury, 30 metrów długości
i 29 szerokości. Na jej widowni pomieszczą się 362 osoby. Sala
koncertowa, której budowa kosztowała 20 milionów złotych
(z czego ponad 16 mln z funduszy unijnych), zachwyca niebanalnym designem i świetną akustyką.
I choć oficjalne otwarcie sali, nazywanej „małym NOSPR-em”
dopiero wiosną, to już w grudniu zabrzmiała w niej muzyka.
Wszystko za sprawą koncertów kolęd w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju.
– Jest to sala wymarzona, wyczekana, wytęskniona. Myślę, że to
piękny prezent na 30-lecie naszej szkoły. Już poprzedni dyrektor, pan
profesor Stanisław Śmietana, usilnie zabiegał o jej budowę. Jesteśmy

mu za to bardzo wdzięczni, to przede wszystkim jego zasługa – podkreślała obecna dyrektor szkoły, Gabriela Jaworska.
– Te pierwsze koncerty, które mieliśmy okazję wysłuchać, już dają nam
obraz tego, co będzie się tutaj działo. To fantastyczna sala o znakomitej akustyce. Można tu zaprosić każdego artystę i sądzę, że każdy
wyjdzie stąd zadowolony – mówiła prezydent Anna Hetman.
A jako że to właśnie akustyka jest w przypadku takich miejsc najważniejsza, w jastrzębskiej sali dopracowano pod tym względem
każdy, nawet najmniejszy detal. Po wysłuchaniu koncertu przyczynili się do tego również... widzowie, którzy wzięli udział w wyjątkowym eksperymencie. By zbadać, jak zapełnienie widowni
wpływa na rozprzestrzenianie się dźwięku, specjalista odpowiedzialny za projekt akustyki sali oddał kilka wystrzałów z pistoletu
ze ślepą amunicją.
Co ciekawe, akustyka jastrzębskiej sali może być dostosowywana
do bieżących potrzeb muzyków – dzieje się tak między innymi za
sprawą kotar czy rolet, które pozwalają modyfikować sposób rozchodzenia się dźwięku.
Jak zapewnia dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Gabriela Jaworska, sala koncertowa będzie służyła wszystkim mieszkańcom.
Pierwsze koncerty są już zaplanowane, a na scenie będzie można
zobaczyć między innymi artystów występujących w ramach festiwalu JAZZtrzębie – Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi,
którym bliska jest muzyka – podkreślała Gabriela Jaworska.
Salę zaprojektowali Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus
(SLAS Architekci), a głównym wykonawcą inwestycji jest firma
Intravi z Żywca.
tekst i fotografia: Barbara Englender

NOWA SIEDZIBA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY PRAWIE GOTOWA
Powoli zbliża się ku końcowi generalny remont
dawnej siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. W budynku przy ulicy Wrocławskiej
wymieniono już wszystkie instalacje, część
stropów i przyłącza ogrzewania. W przyszłości
na jego dachu zostanie też zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Dobudowano
w nim klatkę schodową i windę. Remont obejmuje też termomodernizację i wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej.
Koszt remontu to 4 827 000 złotych. Już za kilka
miesięcy przeniesie się tu PUP i Centrum Usług
Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe pod względem finansowo-kadrowym.
– Znalezienie nowej siedziby dla Powiatowego Urzędu Pracy było konieczne. Dotychczasowa jest za mała na jego potrzeby. Wymaga też
generalnego remontu. Planujemy wystawić tę
nieruchomość na sprzedaż. Nowy budynek pomieści zarówno PUP jak i CUW. Ma też o wiele
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lepszą lokalizację – tłumaczy wiceprezydent
Roman Foksowicz.
Instytucje będą mogły przeprowadzić się do
nowej lokalizacji wiosną 2022 roku. Miasto
kupiło budynek po byłej siedzibie PEC w 2018
roku. Remont rozpoczął się pod koniec 2020.
Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo
Budowlane Budopol.
Radości z nowej siedziby nie ukrywa dyrektor
PUP-u. – Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz duże, przyjazne przestrzenie dadzą nam
możliwości lepszej obsługi osób bezrobotnych
i przedsiębiorców przy zapewnieniu komfortu, zasad bezpieczeństwa danych oraz poufności. Dobre
warunki lokalowe dają również możliwość podejmowania dodatkowych inicjatyw np. w zakresie
promocji przedsiębiorczości, organizacji spotkań
dla klienta biznesowego. Dla pracowników PUP to
perspektywa lepszych warunków pracy, a dzięki
skupieniu wszystkich działów w jednym miejscu
to również uproszczenie procedur – komentuje
Andrzej Koba.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografie: Barbara Englender

Na poprawę jakości powietrza
wydaliśmy w 2021 roku ponad
4 miliony złotych! Znów można
składać wnioski na dotacje.

CORAZ MNIEJ
KOPCIUCHÓW.
INWESTYCJE NA
WALKĘ Z NISKĄ
EMISJĄ SĄ
REKORDOWE!
Rok 2021 był w Jastrzębiu rekordowy pod względem środków na poprawę jakości powietrza. Miasto podpisało w tym
celu aż 1025 umów z mieszkańcami, którzy łącznie otrzymali
4 148 076,93 zł!
Obowiązujące przepisy i atrakcyjna forma zaproponowanych
dotacji sprawiły, że w minionym roku aż w 643 jastrzębskich
gospodarstwach domowych zlikwidowano węglowe „kopciuchy”. W ich miejsce pojawiły się nowe, ekologiczne urządzenia
grzewcze. Spośród nich ponad połowa to kotły gazowe.
Widocznie też wzrosło zainteresowanie bezemisyjnymi urządzeniami grzewczymi, czyli pompami ciepła i ogrzewaniem
elektrycznym. Dotacje na nie objęły 125 gospodarstw domowych. Dodatkowo w 173 budynkach mieszkalnych wykonano
nowe podłączenia do sieci gazowej.
Dotacjami objęte zostały także urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu mieszkańcy
w swoich domach zamontowali:
• 93 instalacje fotowoltaiczne,
• 10 pomp ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

BUDYNEK
NA GAGARINA
JUŻ GOTOWY
4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych, 15 lokali
tymczasowych, a także pomieszczenia, które będą służyć całej społeczności sołectwa Szeroka – na Gagarina
zakończono prace remontowe.
Około 35 metrów kwadratowych liczą sobie mieszkania
dla osób z niepełnosprawnościami. Na tej powierzchni
znajdują się pokoje z aneksami kuchennymi i łazienki.
Każde z tych 4 mieszkań zostało w pełni dostosowane
do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Lokale te usytuowane są na parterze budynku przy
ulicy Gagarina. Na tym samym poziomie – lecz w oddzielnej części, dysponującej odrębnym wejściem –
znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla Placówki
Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych oraz
siedziba sołtysa.
Odrębne wejście przeznaczono również dla ulokowanych na piętrze lokali tymczasowych. Jest ich 15, a powierzchnia jednego lokalu liczy sobie między 12,77
a 19,39 metrów kwadratowych. Są to lokale o tak zwanym obniżonym standardzie, przeznaczono dla nich
wspólne toalety i natryski. Będą z nich mogły korzystać
osoby po eksmisji, bez prawa do mieszkania socjalnego.
W całym budynku przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej,
deszczowej, elektrycznej, odgromowej, antenowej,
domofonowej i monitoringu. Wykonano również termomodernizację budynku i jego izolację przeciwwilgociową, wymieniono w nim stolarkę drzwiową (i częściowo okienną), a na dachu zamontowano panele
fotowoltaiczne.
Koszt przeprowadzonych robót to około 2,5 miliona
złotych. Za ich wykonanie odpowiadało konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian
Świącik – lider i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL
Sp. Z o.o – Partner.
tekst i fotografia: Barbara Englender

• 31 wentylacji mechanicznych z rekuperatorem.
Do wymiany zostało szacunkowo ok. 400 „kopciuchów”. Od
nowego roku ruszył nowy nabór wniosków. Można się ubiegać
o dofinansowanie na:
• wymianę pozaklasowego kotła węglowego,
• budowę przyłącza do sieci gazowej,
• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
• zbieranie “deszczówki”.
Dotacje są przyznawane do wyczerpania środków.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa:
• urządzenia grzewcze oraz urządzenia do wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych – tel. 32 47 85 326 lub 32 47 85 191,
• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku oraz retencja wód opadowych – tel. 32 47 85 148
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Ma 16 lat, a od 11 jej pasją jest taniec.
Weronika Cichoń została wicemistrzynią świata!

TALENT TO DOPIERO POCZĄTEK
Zaczęła tańczyć, mając zaledwie cztery lata. To właśnie wtedy jej ulubioną bajką była „Roztańczona Angelina”. – To historia myszki, która tańczyła balet. Uparłam się, że będę tańczyła ten styl, nic innego nie wchodziło dla mnie w grę. W Jastrzębiu miałam wtedy szansę nauki w Explozji Tańca. Początkowo wzięto mnie
tylko na próbę, okazało się jednak, że trwa ona do dzisiaj – opowiada Weronika.
11 lat później wystąpiła na Mistrzostwach Świata IDO (International Dance
Organization), reprezentując Explozję Tańca, Jastrzębie-Zdrój i Polskę. Wróciła
z tytułem wicemistrzyni.
Weronika ćwiczy 3 razy w tygodniu pod okiem trenerki Patrycji Krawczyk. Nawet między treningami wykorzystuje wolne chwile, by poćwiczyć na własną
rękę. – Talent to dopiero początek. Ważna jest praca i determinacja, której Weronice
nie brakuje, a pasja powoduje, że mimo ciężkich treningów chce w to brnąć dalej –
mówi jej trenerka.
Ballet Pointe Repertoire to jedna z nowych kategorii na mistrzostwach. Tancerze przedstawiają w niej wariacje baletowe, czyli wybrane fragmenty przedstawienia baletowego np. Esmeraldy, Don Kichota. Jest to jedyna taka dyscyplina,
w której bazuje się już na stworzonych choreografiach, nie tworząc nowych.
– Do teraz tak naprawdę nie potrafię uwierzyć, że zostałam wicemistrzynią świata.
Jest to dla mnie ogromne osiągnięcie i mam nadzieję, że w przyszłości także uda mi
się stawać na krajowym bądź światowym podium – wyznaje tancerka.

STYPENDIA
KULTURALNE
PRZYZNANE
Album muzyczny, książka dla dzieci,
śpiewnik dla najmłodszych czy wystawy – to tylko niektóre inicjatywy
realizowane dzięki stypendiom przyznanym w Jastrzębiu-Zdroju.
Łącznie
38
tysięcy
złotych
rozdysponowano
pomiędzy
5
stypendystów.
Stypendia
dla
osób zajmujących się twórczością
artystyczną,
upowszechnianiem
kultury lub opieką nad zabytkami
w 2022 roku otrzymali: Witold
Englender, Paweł Lemański, Zuzanna
Trojnacka-Dasiak, Paweł Dulemba
i Naomi Lemańska.
tekst: Barbara Englender

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

„JASTRZĘBSKIE UZDROWISKO OD POCZĄTKU
SWEJ DZIAŁALNOŚCI BYŁO PERŁĄ”
Dwaj pasjonaci historii stworzyli wyjątkową publikację, która składa się z ponad 200
stron, mnóstwa ciekawych fotografii oraz
interesujących fragmentów polskich i zagranicznych doniesień prasowych. „Jastrzębskie
uzdrowisko na łamach prasy w latach 18601994” to książka Marcina Boratyna i Dariusza Mazura, która ukazała się z okazji 160.
rocznicy powstania kurortu.
Pomysł zrodził się już 10 lat temu.
W 2011 roku, w ramach obchodów 150.
rocznicy powstania uzdrowiska, autorzy
publikacji stworzyli dla Urzędu Miasta album o uzdrowisku oraz czterostronicową
„wkładkę” do gazety „Jastrząb”. To właśnie
w niej zostały zaprezentowane prasowe informacje o uzdrowisku, obejmujące
swoim zakresem przedział od czasów
pruskich do PRL. Rok później pojawiła się
pierwsza koncepcja albumu, ale autorzy
postanowili poczekać z jej wydaniem, by
zebrać więcej materiałów. To czekanie
bardzo się opłaciło.
– Część gazet udało się zdobyć w papierowej
wersji, ale głównie bazowaliśmy na przepastnych zasobach internetu, a w szczególności bibliotek cyfrowych, których na przestrzeni lat sporo się namnożyło. Dzięki temu
mogliśmy dotrzeć do czasopism, które bez
„sieci” trudno byłoby przejrzeć. Powiem na-
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wet więcej. Bez internetu nawet nie mielibyśmy pojęcia o ich istnieniu, a tym bardziej, że
są tam informacje na temat naszej miejscowości. Warto nadmienić, że korzystaliśmy nie
tylko z polskich bibliotek, ale także z czeskich,
niemieckich, austriackich czy węgierskich –
mówi Dariusz Mazur.
Tworzenie bazy z wycinkami prasowymi
autorzy zaczęli w 2009 roku. Wtedy rozpoczęły się intensywne poszukiwania,
które miały na celu lepsze poznanie historii. Zbiór informacji obejmuje także te zamieszczone w innych publikacjach (książki,
foldery, przewodniki). Gazety, z których
korzystali, ukazywały życie codzienne
i podawały informacje na bieżąco, często
dzień lub dwa po jakimś wydarzeniu, zatem są bardzo dobrym źródłem informacji,
jeśli chodzi o daty.
– Sądzę, że najlepszymi latami dla jastrzębskiego uzdrowiska był okres międzywojenny,
kiedy to gmina dynamicznie się rozwijała.
W tym czasie Jastrzębie było miejscem, gdzie
każdy znalazł wytchnienie od trosk dnia codziennego, przebywając tu na kuracji, spędzając wolny czas na zabawie, spacerach czy
udziale w zawodach sportowych. Jastrzębskie uzdrowisko od początku swej działalności było perłą. W XIX wieku było, wraz z resztą Śląska, perłą korony pruskiej, a w okresie

II RP stało się Perłą Uzdrowisk Śląskich.
Najlepiej ten stan rzeczy oddaje slogan reklamowy: „Po pracy, trudzie i znoju kuracja w Jastrzębiu Zdroju!”. Zachęcam do lektury, tam
znajdziecie jeszcze więcej ciekawych haseł
i historii – podsumowuje Dariusz Mazur.
tekst: Wiktoria Knesz

JEST WE MNIE ŻĄDZA ZWYCIĘSTWA
Rozmowa z Michałem Dominem, biorącym udział w akcji „Po
mistrzowsku dzielimy się dobrem”, zawodnikiem mieszanych
sztuk walki, z powodzeniem walczącym w galach KSW.
W kalendarzu, promującym akcję „Po mistrzowsku dzielimy się
dobrem”, Pańskie zdjęcie otwiera nowy, 2022 rok. Jak się Panu
podoba ta czarno-biała fotografia?
– Kiedy uczestniczyłem w sesji zdjęciowej, spodziewałem się,
że wybierzecie do kalendarza zdjęcia, na których będzie widać
jeszcze więcej ciała. Tymczasem te fotografie koncentrują się
przede wszystkim na detalach, w ciekawy sposób pokazując ich
piękno. W moim przypadku jest to fragment pleców. Myślę, że
wyszło nieźle.
Jak Pan zareagował na propozycję udziału w takiej sesji zdjęciowej?
– Jeśli tylko mam okazję, by pomóc, raczej się nie zastanawiam.
W tej sesji chodziło o wsparcie hospicjum, więc od razu się zgodziłem. Ten walor charytatywnej akcji jest dla mnie kluczowy, choć
myślę, że gdyby nie on, również wziąłbym w niej udział. Jestem
otwarty na wszelkie tego typu działania, choć cel tego projektu
był dla mnie niezwykle istotny.
Co jest dla Pana najważniejsze w karierze sportowej?
– Zacząłem trenować, bo chciałem się rozwijać. Zawsze podobały mi się sporty walki. Chętnie oglądałem filmy z Brucem Lee
czy Jackie Chanem, wyszukiwałem również sportowców, gdy brali
w filmach udział gościnny. Chciałem być taki, jak oni. Stąd się to
wszystko wzięło. Myślę, że w sporcie najważniejsze jest właśnie
dla mnie samodoskonalenie.
A z jakimi emocjami staje Pan do walki?

Jak wygląda przeciętny dzień zawodnika MMA?
– Życie codzienne sportowca, który łączy treningi z pracą zupełnie ze sportem niezwiązaną, to ciągły bieg. Wstaję rano, jadę
do pracy, tam spędzam osiem godzin, z dojazdami zabiera mi to
dziesięć. Po południu wracam i po szybkim obiedzie lecę na trening. Spędzam na nim codziennie półtora godziny, czasem dwie.
W skrajnych przypadkach dłużej. Tak to wygląda od poniedziałku
do soboty, w niedzielę odpoczywam.
Ale ta praca później procentuje…
– Tak. Moim największym sukcesem jest zwycięstwo dla KSW.
Jakby nie było, jest to największa organizacja MMA nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. To była ogromna satysfakcja.
Te sukcesy to efekt długotrwałych wyrzeczeń…
– Jestem niesamowicie wdzięczny za wsparcie, jakie otrzymuję na
mojej sportowej drodze – od trenerów, rodziny czy narzeczonej…
Kiedy się wygrywa, bardzo przyjemnie się podsumowuje drogę,
która doprowadziła do zwycięstwa. Natomiast znacznie gorzej
jest, gdy się przegrywa i trzeba znaleźć ten punkt przygotowań,
który zawiódł, i miejsce na poprawę tego elementu. Na porażki
najlepszy jest najprostszy sposób: zamykam siebie i trenerów
w sali i pracujemy tak długo, aż będzie lepiej. Jak mówiłem, sport
to droga do samodoskonalenia. Mam nadzieję, że największe sukcesy są jeszcze daleko, daleko przede mną…
rozmawiała: Barbara Englender, fotografia: Magdalena Kowolik

– Najistotniejsze jest dla mnie zwycięstwo. Nigdy nie wychodzę
do klatki z jakimikolwiek wątpliwościami, czy z myślą, że mogę
przegrać. Chcę dać kibicom prawdziwe widowiskowo i samemu
również dobrze się bawić. Zawsze jest we mnie determinacja,
żądza zwycięstwa, ale i świadomość tego, że naprzeciw mnie
jest drugi zawodnik. Stając do walki, będzie próbował mi zrobić
krzywdę. Tak samo, jak ja jemu. Oczywiście, wszystko kończy
się przybiciem piątki, podziękowaniem za rywalizację. Ale mimo
wszystko, po to tam wychodzimy…
Czyli ten aspekt mentalny w sporcie byłby dla Pana jednym
z najistotniejszych?
– W przypadku mojej dyscypliny psychika odgrywa szczególną
rolę. Do poszczególnych walk zawodnicy dobierani są na podstawie kategorii wagowych, więc fizycznie przeważnie jesteśmy
podobni. O wyniku decyduje to, w jaki sposób wykorzystamy
swoje techniczne umiejętności . Wielu sportowców współpracuje z psychologami specjalizującymi się właśnie w tej dziedzinie.
Myślę, że najtrudniejszym elementem była dla mnie na początku otoczka, która wiąże się z tym sportem. O ile walka sama
w sobie nie jest żadnym problemem, o tyle trudna jest świadomość tego, że patrzy na mnie kilka tysięcy ludzi. Wiadomo, że
w przypadku MMA te walki kończą się w różny sposób, często
przykrym widokiem, gdy sportowcy cali zalani są krwią. Widać to
na zdjęciach czy filmach. To jest naprawdę trudne.
Czy można powiedzieć, że ta praca nad psychiką procentuje
w codziennym życiu?
– Jestem przekonany, że sport kształtuje charakter. W mojej pracy
zawodowej często muszę coś zrobić w konkretnym czasie. Sport
pomaga wyrobić w sobie tę dyscyplinę.
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JASTRZĘBSKI
FOTOGRAF
WŚRÓD
NAJLEPSZYCH
NA ŚLĄSKU
Niezwykłe, czarno-białe zdjęcie, wykonane w KWK „Borynia-Zofiówka”, zdobyło wyróżnienie w prestiżowym konkursie Śląska Fotografia Prasowa.
Z ponad 300 nadesłanych na konkurs, jury wybrało 6. Jedna
z nich wykonana została przez Michała Kaczorka – członka Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni”.
„Tuż po północy” to wyjątkowa fotografia: monochromatyczny,
przemyślanie skomponowany obraz, pokazujący rzeczywistość
pracy na kopalni w dobie koronawirusa. Zdjęcie to zostało nagrodzone honorowym wyróżnieniem.
– Ratownicy górniczy od początku pandemii zajmowali pierwsze
miejsca w szeregach podczas walki z koronawirusem. Wykonywali
różne zadania, od pomocy podczas badań aż po późniejsze wsparcie
szpitali. Jednak to dekontaminacja zakładu pracy była przypisana
do ich codziennych czynności, które wykonywali podczas nocnej
zmiany, by pozostali pracownicy mogli rano wrócić do odkażonego
miejsca pracy – tłumaczą organizatorzy konkursu
Śląska Fotografia Prasowa to jeden z najważniejszych
konkursów fotograficznych na tym szczeblu. Organizowany jest
przez Bibliotekę Śląską we współpracy z Instytutem Twórczej
Fotografii w Opawie, a w jego jury zasiadają przedstawiciele
Związku Polskich Artystów Fotografików czy Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach.
– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie – podkreślał Michał Kaczorek podczas wręczenia nagród.
Pełna lista nagrodzonych w konkursie Śląska Fotografia Prasowa:
1 nagroda Dominik Gajda
2 nagroda Wojciech Barczyński
3 nagroda ex aequo Lukas Horky i David Macháč
oraz dwa wyróżnienia dla Michała Kaczorka i Grzegorza Skowronka.
Na wystawie można zobaczyć 121 fotografii 23 autorów zakwalifikowanych do udziału w wystawie pokonkursowej.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Michał Kaczorek

W Jastrzębiu-Zdroju powstaje
Specjalistyczna Placówka
Wsparcia Dziennego i Centrum
Usług Społecznych

JESZCZE WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI
POMOCY
Zapewnienie opieki, wsparcie rodziny i lokalnej społeczności oraz pomoc specjalistyczna – oto cele
placówek, które niedługo rozpoczną pracę w nowo
wyremontowanym budynku przy ulicy Gagarina
116. Jastrzębski OPS uruchomi tam Specjalistyczną
Placówkę Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług
Specjalistycznych.
– Usługi na rzecz dzieci i rodziny w tej lokalizacji są bardzo potrzebne. Obszar ten został objęty rewitalizacją.
Stwierdzono tu wysokie wskaźniki obszaru kryzysowego w sferze społecznej – tłumaczy Klaudia Nietrzebka,
dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej.
Placówka Wsparcia Dziennego to świetlica specjalistyczna. Od tej, która działa przy ulicy Dunikowskiego 7 (osiedle Przyjaźń), będzie się przede
wszystkim różnić dostępnością pomocy terapeutycznej. Oferować będzie nie tylko opiekę, zabawę
i wsparcie, ale również zajęcia socjoterapeutyczne,
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne. Specjaliści będą realizować też terapię
psychologiczną. To wszystko obok podstawowej
opieki i zajęć świetlicowych: plastycznych, ruchowych czy odrabiania lekcji.
Zupełnie nową formą pomocy w naszym mieście
będzie Centrum Usług Społecznych. Ma ono na celu
zwiększyć dostęp mieszkańców do kompleksowych
form pomocy dzięki diagnozie ich potrzeb. To właśnie tu specjaliści będą wspierać rodziny w opiece
i wychowywaniu dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów, aby wprowadzać trwałe pozytywne zmiany
w lokalnej społeczności i zapobiegać izolacji. Chodzi
o to, by dawać ludziom motywację do aktywnej postawy i uświadamiać ich o samostanowieniu, własnej sprawczości. Wszystko po to, by minimalizować
dysfunkcje w rodzinach.
– W jednym miejscu zajmiemy się kompleksowo rodziną: poprzez pracę z dziećmi w placówce wsparcia
dziennego oraz poprzez pracę z rodzicami bądź opiekunami w Centrum Usług Społecznych. Wszystko po
to, aby wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a tym
samym wspierać rodzinę w przezwyciężaniu trudności
– tłumaczy Klaudia Nietrzebka.
Projekt utworzenia obu placówek opiewa na wartość
523 756,06 zł z czego 445 192,65 zł stanowią środki
dotacji Unii Europejskiej, 41 900,48 zł środki z budżetu państwa, a 36 662,93 zł wkład własny miasta.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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ŚLĄSKIE PROMETEUSZKI
Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

Pracownice jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zostały nagrodzone za swą postawę, zaangażowanie
oraz wyróżniającą się aktywność.
Tytuł „Śląskiego Prometeusza” otrzymała Agnieszka Korzeniewska Łatała. Halinę Hanzlik-Grabiec wyróżniono w kategorii terapeuta/specjalista reintegracji.
– Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znalazły się osoby pracujące
w jastrzębskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani Agnieszka, która
otrzymała tytuł „Śląskiego Prometeusza”, już od pierwszych dni pracy
realizowała naczelną zasadę pomocy i oddania drugiemu człowiekowi. Z największym wyczuciem, taktem i wrażliwością każdego dnia
ujawnia się jako człowiek czynu i symbol otwartości, altruizmu i dobra.
Od stycznia 2017 r. jest starszym opiekunem noclegowni i nadzoruje
jej całościowe funkcjonowanie. Swoje działania zawodowe skupia na
osobach bezdomnych i charakteryzuje się wyjątkowym zaangażowaniem w realizację swoich obowiązków. Bez względu na to, jaką grupą
docelową się zajmuje, robi to z pełnym poświęceniem – mówiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Klaudia Nietrzebka.
Nagrody „Śląski Prometeusz” przyznawane są w kilku kategoriach: pracownik socjalny, opiekun/asystent/pielęgniarka, terapeuta/specjalista reintegracji oraz pracownik obsługi.
– W kategorii terapeuta/specjalista reintegracji wyróżniono Halinę
Hanzlik-Grabiec. Pani Halina jako pomysłodawca i realizator różnorodnych projektów unijnych angażuje się w każde przedsięwzięcie,
mające na celu podniesienie standardów życia mieszkańców naszego
miasta. Dąży do wdrożenia nowoczesnego modelu pomocy społecznej, opartego na doświadczeniu i tradycji, ale także uwzględniającego
realia i wymogi, jakie niesie za sobą współczesny świat i społeczeństwo. Co więcej, na bieżąco dostosowuje podejmowane działania
w taki sposób, aby były one odpowiedzią na lokalne potrzeby – podkreślała Klaudia Nietrzebka
Celem konkursu „Śląski Prometeusz 2021” jest promocja zawodów
pomocowych, podniesienie ich prestiżu i poprawa wizerunku, upowszechnienie nowych działań i rozwiązań wdrażanych w ramach
systemu pomocy i integracji społecznej.
Statuetki wraz z gratulacjami wręczała osobiście patronka imprezy,
Izabela Domogała.

tekst: Wiktoria Knesz

POZNAJ SEKRETY JASTRZĘBSKIEJ PRZYRODY!
Przez 8 najciekawszych przyrodniczo
miejsc w naszym mieście poprowadzono
Jastrzębski Szlak Przyrodniczy.
Szlak „Śladami Natury” nie ma charakteru wytyczonej i oznakowanej trasy – to
starannie wybrane i oznaczone punkty,
pomiędzy którymi można przemieszczać
się w samodzielnie wybrany sposób – po
istniejących drogach i ścieżkach. Na trasie znajduje się między innymi las Kyndra,
Ruptawiec czy Pastuszyniec. Szlak obej-

muje również Park Zdrojowy i Ośrodek
Wypoczynku Niedzielnego.
– Głównym celem utworzenia szlaku było
wskazanie mieszkańcom i turystom walorów
przyrodniczych, których, wbrew pozorom,
w naszym mieście nie brakuje. Odwiedzając
poszczególne punkty na szlaku, można nie
tylko uzupełnić swoją wiedzę przyrodniczą,
ale też doświadczyć bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz nabrać przekonania o konieczności jej ochrony. Dla przykładu, w Lesie

Kyndra można zapoznać się z rosnącym tam
dębem posiadającym status pomnika przyrody, a w Dolinie Szotkówki zobaczyć ślady
działalności bobrów – tłumaczy prezydent
Anna Hetman.
Szlak ma charakter otwarty, co oznacza
możliwość włączania na listę nowych terenów. Z przebiegiem szlaku można zapoznać się na naszej stronie internetowej.
tekst: Barbara Englender
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STOWARZYSZENIE
AKTYWNY SENIOR
ZAPRASZA DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W WYCIECZKACH
I WYDARZENIACH
18.02.2022 – Noworoczny Koncert Wiedeński – Teatr Rybnik
1.04.2022 – Koncert muzyki przedwojennej – Teatr Rybnik
Święta Wielkanocne nad morzem w Jarosławcu z 30 zabiegami
i atrakcjami – 15.04-29.04 – koszt około 2420 zł dla grupy
Wyjazd nad morze – Jarosławiec:
11.06-24.06 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
23.07-5.08 – dwa pikniki, koszt około 3050 zł dla grupy
3.09-16.09 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
20-27.08. – Mazury/Pisz/Ruciane-Nida/Mikołajki/Giżycko –
koszt około 950 zł
Aktywny Senior ul. Wrzosowa 12a, dawne Merino,
czwartki godz. 17-18
Więcej informacji tel:. 535 997 170, (32) 4712071.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt po godzinie 18.

RAZEM ĆWICZYLI
NA PIOTRÓWCE

Polscy i czescy strażacy
spotkali się na wspólnych
ćwiczeniach.

Wzdłuż brzegów rzeki Piotrówki rozdzielającej Gołkowice od
Petrovic-Zavady odbyły, się kolejne ćwiczenia służb ratowniczych realizowane w ramach trwałości projektu „Razem przeciw powodzi“.
W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele państwowych oraz
ochotniczych straży pożarnych reprezentujący poszczególnych
partnerów projektu, jakim są Miasta Jastrzębie–Zdrój i Karviná,
Gminy Zebrzydowice i Petrovice u Karviné oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
Celem ćwiczenia było zapoznanie strażaków z terenem wokół
rzeki Piotrówki, doskonalenie technik przeszukiwań koryta
rzeki i jego najbliższego otoczenia, praktyczna realizacja usuwania przeszkód blokujących przepływ wody przy jej wzmożonych stanach.
W ramach ćwiczenia wykorzystany został sprzęt nabyty w ramach projektu, który w przypadku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju obejmował: nośnik
kontenerowy, kontener przeciwpowodziowy z wyposażeniem
(pompy, węże ssawne i tłoczne, agregaty prądotwórcze, namioty stelażowe, maszty oświetleniowe, wodery, sztormiaki,
narzędzia, itp.) oraz kontener do przewozu piasku/elementów
stabilizacyjnych. Miasto Jastrzębie-Zdrój zakupiło w ramach
projektu motopompę pływającą Niagara, pilarkę oraz łódź płaskodenną z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą – sprzęt
będący obecnie na wyposażeniu OSP Bzie.
tekst: Barbara Englender

Projekt „Razem przeciw powodzi“, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0
000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

JASTRZĘBIANIE SPĘDZILI
NA MIEJSKICH ROWERACH
ŁĄCZNIE… 875 DNI.
Jastrzębianie mieli w tym czasie do dyspozycji aż 84 pojazdy czekające na 26 stacjach. To ponad dwadzieścia pojazdów więcej niż
w poprzednim sezonie. Łącznie przejechali na nich 126 627,28 kilometra. To dystans trzykrotnie większy niż obwód kuli ziemskiej.
Dziennie pokonali na nich średnio ponad 684 kilometry.
Rowery systemu Jaskółka zostały wypożyczone w tym czasie
prawie 51 tysięcy razy! To aż 20 tysięcy wypożyczeń więcej, niż
w 2019 roku. Jastrzębianie spędzili na nich dwa razy więcej czasu. Rowery jeździły w 2021 łącznie prawie 21 tysięcy godzin,
a w poprzednim sezonie, czyli w 2019 roku – 10 355. Oznacza to, że mieszkańcy Jastrzębia spędzili na miejskich rowerach
łącznie… 875 dni.
Kolejny sezon rowerów miejskich ma się rozpocząć wiosną 2022.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W Jastrzębiu-Zdroju można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne porady przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową
działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba więc być mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju, aby skorzystać z takiej porady. Osoba uprawniona, przed
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed udzieleniem
nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty, tel. (32) 47 85 255
Godziny przyjmowania zgłoszeń:
• poniedziałek-środa 7.30-15.30
• czwartek 7:30-17:00
• piątek 7:30-14.00

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
Adres i dane kontaktowe (numer telefonu,
adres strony internetowej)

Dni i godziny
działalności
(przyjmowania
interesantów)

Kryteria dostępu do
usługi

Informacje o sposobie
dokonywania zgłoszeń, w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Osoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich
osoby bliskie

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.
gov.pl

Tylko mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju

– porady w sprawach
konsumenckich udzielane są:
osobiście, telefonicznie, mailowo.
– wnioski (do pobrania na
BIP) można składać osobiście,
pocztą tradycyjną oraz pocztą
elektroniczną e-PUAP

Prawo konsumenckie

Skargi mogą być wnoszone:
– osobiście w siedzibie Urzędu lub
delegaturach,
– przekazane za pośrednictwem
poczty,
– za pomocą faksu,
– ustnie do protokołu
w centrali Urzędu
w Warszawie lub w delegaturach.
porady@dlakonsumentow.pl

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

14.

Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE
– pełna lista Ośrodków dla osób
pokrzywdzonych, z terenu całego kraju
jest dostępna na stronie: https://www.
funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdzosrodek-pomocy/
PRAWO KONSUMENCKIE

Postępowania w zakresie spraw konsumenckich

Biuro Rzecznika Konsumentów pokój nr
456 i 457, budynek B, IV piętro tel. (032)
47-85-351 fax. (032) 47-85-373
e:mail: prk@um.jastrzebie.pl

Poniedziałek, wtorek,
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-17.00
piątek
7.30-14.00

Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

UOKiK podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów.

Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950
Warszawa tel. 22 55 60 800 e-mail uokik@
uokik.gov.pl
Delegatura w Katowicach
ul. Kościuszki 43,
40-048 Katowice
Tel. 32 2552647, 32 2564696,
32 2554404,
katowice@uokik.gov.pl

Infolinia Konsumencka,
tel. 801 440 220 oraz
22 290 89 16
czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00
– 18:00,
opłata wg taryfy
operatora, prowadzona
przez Fundację
Konsumentów.

17.

Urząd Komunikacji
Elektronicznej

Interwencje w sprawach dotyczących
funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zapewnia
konsumentom polubowne rozwiązywanie sporów.

Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich
ul. Walerego Wróblewskiego 75
41-106 Siemianowice Śląskie
Tel. 32 220 75 75
Fax 32 220 76 05
siemianowiceslaskie@uke.gov.pl

Infolinia
tel. 223304000
8:15-16:15
od poniedziałku
do piątku

– wniosek ADR,
– wniosek o interwencję
Formularze zgłoszeniowe do
pobrania na stronie, można przesłać
pocztą tradycyjną lub przez
platformę e-PUAP

18.

Europejskie
Centrum
Konsumenckie

Informacje o prawach konsumentów
w Unii Europejskiej, Norwegii
i Islandii oraz pomoc prawną (formułowanie skarg, przesłanie dokumentów)
i organizacja dotycząca sporów transgranicznych

plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
tel. 22 556 06 00 – dyżury prawników od
poniedziałku do piątku od 10.00-14.00

Poniedziałek-piątek
10.00-14.00

Skargę można złożyć mailowo.
W razie problemów dokumentację
można przesłać w sposób
tradycyjny lub skontaktować się
pod nr tel. 22 5560118

Bezpłatna pomoc w sprawach konsumenckich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej
w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951
Katowice
(32) 35 68 100 fax: (32) 3568103
sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
www.katowice.wiih.gov.pl/

od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30
– 15.30 we wtorki do
godziny 17.00

Na wniosek w postaci papierowej
lub elektronicznej e-PUAP
kierowany
do inspekcji handlowej właściwej ze
względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę.

Rozwiązują problemy, dostarczają
eksperckiej wiedzy, nadzorują warunki
sanitarno-higieniczne kraju.

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03–729 Warszawa
+48 22 536 13 00
PSSE w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 38 10,
32 4563813, 324563811,
32 456 38 12
fax: 32 4551596
sekretariat@psse.wodzislaw.pl

Poniedziałek-piątek od
8.15 do 16.15
Poniedziałek-piątek
7.30-15.05

Skargi i wnioski można składać
za pomocą ePUAP, osobiście oraz
pocztą.

Rozpatrywanie skarg

ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa woj.
Mazowieckie
www.ulc.gov.pl/pl/kontakt/dla-klientow
Jednostka Terenowa ULC
w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 317
44-300 Bielsko-Biała
e-mail: dtz_b@ulc.gov.pl
tel./fax.: 33 8124494

Infolinia ULC: + 48 22
520 72 00
kancelaria@ulc.
gov.plInfolinia oraz
Punkt Obsługi Klienta
i Kancelaria czynne
są w dni powszednie
w godzinach:
Poniedziałek: 8:15 –
18:00 wtorek – piątek:
8:15 – 16:15

Formularz zgłoszeniowy formularz
skargi lub platformy e-PUAP,
bądź przesłać wniosek na adres
korespondencyjny.

tel. 801 044 080 dla
tel. stacjonarnych oraz
22 4604080 dla tel.
komórkowych.

Na wniosek za pomocą
formularza (wzór wniosku do
pobrania ze strony) bądź za
pośrednictwem poczty tradycyjnej,
osobiście w siedzibie Urzędu, za
pośrednictwem Platformy ODR (gdy
umowa przewozu została zawarta
przez Internet)

15.

16.

19.

20.

21.

22.

Biuro Miejskiego
Rzecznika
Konsumentów

Inspekcja Handlowa

Państwowa
Inspekcja Sanitarna
Sanepid

Urząd Lotnictwa
Cywilnego

Rzecznik Praw
Pasażera Kolei przy
Prezesie Transportu
Kolejowego

Porady związane z podróżami kolejowymi i sporem z przewoźnikiem.

Narodowy
Fundusz Zdrowia
– Delegatura
w Rybniku

Obsługa pacjentów m.in. w zakresie:
– elektronicznych Kart Ubezpieczenia
Zdrowotnego – Europejskich Kart
Ubezpieczenia Zdrowotnego, – zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz
przedmioty ortopedyczne, – przyjmowania i rejestracji skierowań na leczenie
uzdrowiskowe

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/
kontakt-z-rzecznikiem/12206,
rzecznik@pasazer.gov.pl

Gdy wartość sporu nie
przekracza 10 000 zł

PRAWA PACJENTA

23.

ul. 3 Maja 29,
44-200 Rybnik tel. 32 429 49 95

Poniedziałek: 8:00
– 16:00 wtorek: 8:00 –
18:00 środa-piątek 8:00
– 16:00

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

ekuz@nfz.gov.pl – adres do
przesyłania wniosków o wydanie
Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego

kontynuacja zestawienia w kolejnym wydaniu gazety
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„PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”

Jastrzębski ośrodek Centralnym Akademickim Ośrodkiem Siatkarskim.

Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla
powstała w 2012 roku. Dziś jest prężnie
działającą jednostką i prawdziwą kuźnią
talentów. Posiada Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, wychowała mistrzów
Śląska, Polski, a nawet świata, klubowych
zawodników, uczestników Ligi Mistrzów
i reprezentantów kraju. Tegoroczna zdawalność matur wyniosła 100%, a średnie
wyniki plasują się powyżej średniej krajowej. Okazuje się, że jastrzębski ośrodek nie
zamierza zaprzestać rozwoju.
– Dostrzegam potrzebę przebudowania, rozwoju systemu szkolenia. Od długiego czasu

zabiegałem o to, żeby utworzyć Centralne
Akademickie Ośrodki Siatkarskie i o to, żeby
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla
był pierwszym z nich – o swojej wizji mówił
Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla. Docelowo miałoby powstać kilka podobnych ośrodków w kraju. Ich zadaniem
byłoby odnajdywanie wszystkich utalentowanych młodych ludzi i umożliwienie im
rozwijania sportowej pasji w parze z edukacją na wysokim poziomie od klas szkoły
podstawowej po uczelnie wyższe.
W tym celu Adam Gorol, podpisał z umowy o współpracy z przedstawicielami
Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach. Do tego, w uroczystych okolicznościach umowy i listy intencyjne parafowali przedstawiciele Klubu
Sportowego Skoczów, Klubu Sportowego
Rudziniec, Gminy Pawłowice, Czerwionki-Leszczyn, Starostwa Rybnik, Gminy Ra-

cibórz i Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.
Punktem kulminacyjnym piątkowej konferencji było podpisanie umowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w oparciu
o którą utworzony będzie system Centralnych Akademickich Ośrodków Siatkarskich, a nasz klub w ramach prowadzonej Akademii Talentów będzie jednym
(i pierwszym) z elementów tego systemu.
– To wielki krok w rozwoju polskiej siatkówki.
Dla nas to doskonały projekt. Chcemy pokazać, że uprawianie siatkówki może być kontynuowane razem z nauką akademicką. Nie
każdy od razu wskakuje przecież do zespołu
ligowego, nie chcemy ich tracić. Inicjatywa
jest piękna – mówił Sebastian Świderski,
prezes PZPS. – Odnosząc się do nazwy
dzisiejszej konferencji – ja widzę przyszłość
w pięknych barwach. Trzymam kciuki i życzę,
aby ten projekt okazał się kolejnym, ogromnym sukcesem. Będziemy wspierać klub
w tym przedsięwzięciu – deklaruje Anna
Hetman, prezydent miasta.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

PRAWIE TRZY
MILIONY ZŁOTYCH
NA JASTRZĘBSKI
SPORT
9 jastrzębskich klubów sportowych
otrzyma w tym roku dotacje. Na rozwój sportu przeznaczono 2,68 miliona
złotych. – Pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej polskich samorządów,
utrzymujemy dotacje na sport na dotychczasowym poziomie. Chcemy wspierać
jastrzębskich sportowców. Ostatnie lata
pokazują, że warto. Jestem niezmiernie
dumna z sukcesów naszych zawodników
– powiedziała prezydent Anna Hetman.
Największą dotację w tym roku otrzyma Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel
S.A. – 900.000,00 złotych. 750.000,00
złotych przyznano Jastrzębskiemu
Klubowi Hokejowemu GKS Jastrzębie,
a 740.000,00 – Klubowi Sportowemu
GKS Jastrzębie. Dotacje otrzymają Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Jastrzębie-Bzie, Ludowy Klub Sportowy „Żar”
Szeroka, Ludowy Klub Sportowy „Granica” Ruptawa, Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie, Jastrzębski Klub Tenisa
Stołowego i Uczniowski Klub Hokejowy
„Białe Jastrzębie”.
tekst: Barbara Englender
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32 WYGRANE
SETY Z RZĘDU
Z trwającą serią zwycięstw wchodzą w ligowe
zmagania w 2022 roku siatkarze Jastrzębskiego Węgla.
W pierwszym noworocznym meczu „Pomarańczowi” pewnie pokonali beniaminka
LUK Lublin i umocnili się na pozycji wicelidera PlusLigi. Spotkanie zapoczątkowało
styczniowy siatkarski maraton, składający
się z ośmiu spotkań. Kolejnym rywalem
naszych siatkarzy była Stal Nysa, również
pokonana bez straty seta. Nasi siatkarze
łączą plusligowe zmagania z występami
w Lidze Mistrzów. 13 stycznia na wyjeździe pokonali VfB Friedrichshafen, zespół
trenowany przez Marka Lebedewa (0:3).
Imponującą serię 32 wygranych setów
z rzędu przerwała trzecia odsłona w rozgrywanym awansem meczu 18. kolejki

z Asseco Resovią Rzeszów. Na szczęście
był to jedyny przegrany set w tym ligowym
klasyku. Następnie czeka nas walka w Pucharze Polski, a 25 stycznia w Jastrzębiu-Zdroju zagości Liga Mistrzów i podejmiemy u siebie Knack Roeselare.
tekst i fotografie: Łukasz Parylak

OSTATNIA RUNDA
SEZONU ZASADNICZEGO
Nie mniej efektowne wejście w 2022 rok
zanotowali hokeiści JKH GKS Jastrzębie
i powracający do gry w jastrzębskich barwach Dominik Paś. Otworzył i zamknął
wynik meczu z KH Energą Toruń najpierw
dobijając strzał Mateusza Bryka, później
zmieniając tor lotu krążka po uderzeniu
Arkadiusza Kostka. Jeszcze jedną bramkę
dorzucił w wygranym 2:5 meczu z liderem, Unią Oświęcim. O tym, jak wyrównana jest tegoroczna liga niech świadczy
fakt, że w kolejnym spotkaniu nasz zespół
uległ Ciarko STS Sanok aż 7:4, choć po
pierwszej tercji wygrywał 1:3.

a wykluczeni z gry mają być jedynie zawodnicy z pozytywnym wynikiem testu.
Tak też stało się w pierwszym meczu piątej rundy PHL, kiedy okrojonym składem
zmierzyliśmy się z… Ciarko STS Sanok.
Tym razem górą byli hokeiści JKH, skromnie pokonując sanoczan 2:1. W barwach
JKH zaprezentował się nowy zawodnik –
Gleb Bondaruk. 23-letni rosyjski napastnik rodem z syberyjskiego Norylska podpisał umowę do końca bieżącego sezonu.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Ostatnim meczem czwartej rundy miało być starcie z Zagłębiem Sosnowiec,
jednak nie doszło do skutku z powodu
wykrytych wśród naszych hokeistów
zakażeń wirusem Covid-19. W związku
z decyzją podjętą przez zarząd Polskiego
Związku Hokeja na Lodzie, kolejne mecze będą odbywać się zgodnie z planem,

ZUZANNA
FUJAK
JEDZIE NA
IGRZYSKA!

ZMIANY,
ZMIANY…
GKS Jastrzębie zakończył rywalizację
w rundzie jesiennej z dorobkiem trzynastu punków i z nowym szkoleniowcem na ławce, który objął zespół przed
ostatnim meczem przed przerwą zimową. Grzegorz Kurdziel wcześniej pracował w Jagielloni Białystok, Polonii Bytom, Arisie Saloniki, ŁKS-ie Łódź, Wiśle
Kraków i Zagłębiu Sosnowiec. Ostatnio
pełnił funkcję asystenta trenera Michała Probierza w ekstraklasowej Cracovii.
To nie jedyna zmiana w zespole. Mariusz Pawełek zdecydował się zakończyć piłkarską karierę i obejmie posadę
trenera bramkarzy GKS-u. Natomiast
asystentem trenera Kurdziela został
Ołeksandr Szeweliuchin, wychowanek
Dynama Kijów. Z zespołu odeszli Dominik Szczęch, Adrian Balboa, Michał
Bojdys oraz Daniel Rumin, natomiast
pierwszym zawodnikiem, który przed
rundą wiosenną dołącza do GKS-u jest
Oliver Podhorin. 29-letni Słowak,
występujący na pozycji środkowego
obrońcy, przez ostatni rok reprezentował barwy pierwszoligowej Resovii.
O wszystkich ruchach kadrowych
i o przygotowaniach do rundy wiosennej
przeczytać można na oficjalnej stronie
internetowej klubu gksjastrzebie.com.
tekst: Łukasz Parylak

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
rozpoczną się już 4 lutego. Do reprezentacji
Polski w narciarstwie biegowym dołączyła
rodowita jastrzębianka.
Zuzanna Fujak, urodzona w 2004 roku,
start w Pekinie zapewniła sobie świetnym wynikiem w Mistrzostwach Polski
Seniorów w biegach narciarskich w Zakopanem. Tam zajęła na mecie 4. miejsce
w biegu na 10 km stylem klasycznym,
czym zwróciła na siebie uwagę całej
społeczności biegaczy. Trafiła na zgrupowanie we Włoszech, gdzie trener Martin
Bajčičák podjął decyzję o zabraniu zawodniczki do Pekinu.
– Nie ukrywam, że Justyna Kowalczyk mnie
inspiruje. Światowa czołówka biegaczy narciarskich to dla mnie idole. Z zapartym tchem
patrzę, jak potrafią pokonywać przeciwność
i jak walczą do końca. Do ostatniego tchu
– mówiła Zuzanna Fujak w wywiadzie

udzielonym naszej gazecie w 2019 roku.
Teraz jastrzębianka ze swoimi idolami
stanie do rywalizacji podczas imprezy,
na której występ jest marzeniem każdego sportowca. Gratulujemy wspaniałej
sportowej postawy, samozaparcia i doskonałych wyników, które są wynikiem
ciężkiej pracy i wychowania w aktywności od najmłodszych lat. Gratulujemy najbliższym, którzy wspierają naszą zawodniczkę w codziennym trudzie łączenia
treningów i nauki. To dzięki Wam Zuzanna znalazła się w gronie reprezentantek
naszego kraju w Igrzyskach Olimpijskich.
Powodzenia na trasie!
tekst: Łukasz Parylak
fotografia: Anna Karczewska/PZN
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