CZERWIEC 2022

„WYWALCZYĆ SWÓJ
STYL” – ALEKSANDRA
CYREK PODBIJA POLSKIE
I EUROPEJSKIE RINGI
strona 19

bezpłatny miesięcznik informacyjny Miasta Jastrzębie-Zdrój

RUSZYŁY PRACE
ZWIĄZANE
Z PRZEBUDOWĄ
ULICY 1 MAJA

strona 5

nr 7 (728) | czerwiec 2022 | rok XXXII | ISSN 1233-1600

DNI MIASTA
POWRÓCIŁY
W WIELKIM
STYLU!
Po pandemicznej przerwie znów
mogliśmy wspólnie świętować
urodziny Jastrzębia-Zdroju.
strona 13

MOŻNA SIĘ
PLUSKAĆ!
Drodzy jastrzębianie,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego miesięcznika. Jak zawsze,
znajdziecie w nim mnóstwo przydatnych informacji. Najważniejszą z nich jest
ta o rozpoczęciu budowy deptaka wzdłuż ul. 1 Maja. Prace już trwają, stąd
też warto zapoznać się z tekstem ze str. 5. Kiedy będziecie czytać te słowa,
przejezdny będzie wiadukt na al. Piłsudskiego. Komunikacja drogowa w tej
części miasta znów będzie funkcjonować w optymalny sposób.
Po dwuletniej przerwie świętowaliśmy Dni Miasta. Trzy dni wspaniałej zabawy to zasługa przede wszystkim Was – mieszkańców. Dziękuję za doskonałą
atmosferę, którą stworzyliście. Z okazji święta Jastrzębia-Zdroju życzę, abyśmy wszyscy czuli się tutaj jak w domu. Aby rozwój miasta przyczyniał się
do podnoszenia jakości życia wszystkich mieszkańców. Aby przyjazne przestrzenie służyły każdemu i abyśmy wspólnie budowali naszą społeczność.
To tutaj biją nasze serca! Miasto zmienia się na naszych oczach. Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny testuje właśnie drony (str. 6), dzieci od najmłodszych
lat dbają o wygląd swojego otoczenia (str.7), młodzież twórczo spędza czas
– o działalności zespołu SZWY przeczytacie na str. 16.
Okazją do wspólnego decydowania o miejskich sprawach będzie głosowanie
projektów w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Niezmiernie
cieszy Wasze coraz większe zaangażowanie i nieograniczona pomysłowość!
14 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy. Żadne słowa nie
oddadzą wdzięczności, którą czuję myśląc o Honorowych Dawcach Krwi.
Dziękuję Wam za ten najcenniejszy dar. Na str. 8, możecie przeczytać wywiad
z Prezesem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Andrzejem Kinasiewiczem.

Sezon kąpielowy rozpoczęty. Wodny plac zabaw na
OWN-ie został otwarty 10 czerwca. Dzień później
otwarto kąpielisko „Zdrój”.
Plac zabaw działa codziennie od 9.00 do 19.00, zaś
basen jest czynny od 10.00 do 20.00.

Cennik wejść na basen:
Bilet wstępu całodzienny normalny................10,00 zł
Bilet wstępu całodzienny ulgowy....................... 7,00 zł
Bilet wstępu z kartą seniora całodzienny........ 8,00 zł
Grupy zorganizowane
(min.15 osób, opiekun – gratis)........................... 5,00 zł
Bilet wstępu normalny popołudniowy
po godz. 15.00.......................................................... 8,00 zł
Bilet wstępu ulgowy popołudniowy
po godz. 15.00........................................................15,00 zł
Bilet wstępu z kartą seniora popołudniowy.... 5,00 zł
Karnet normalny
(10 wejść + 2 wejścia gratis)........................... 100,00 zł
Karnet ulgowy
(10 wejść + 2 wejścia gratis)..............................70,00 zł
tekt: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografia: Łukasz Parylak

Ostatnie dni to mnóstwo miejskich wydarzeń i wiele okazji do spotkań. Za
nami VIII Jastrzębski Bieg Kobiet, Piknik w Kurorcie, Dni Miasta, Rowerowy
Maj. Wciąż kręcimy kilometry w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej
Stolicy Polski. Przed nami kolejne wydarzenia festiwalu Jazztrzębie. Na rozkładówce zapoznacie się z wakacyjnymi imprezami przygotowanymi przez
miejskie jednostki. A na deser możecie przeczytać wywiad z brązową medalistką mistrzostw Europy i mistrzynią Polski – Aleksandrą Cyrek (str. 19).

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

JASTRZĄB
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 17.00
piątek 7.30 – 14.00
Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek – środa 7.30 – 15.00
czwartek 7.30 – 17.00
piątek 7.30 – 14.00
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PREZYDENT ANNA HETMAN
Z WOTUM ZAUFANIA

Podczas majowej sesji Rady Miasta prezydent Annie Hetman
ponownie udzielono wotum zaufania oraz absolutorium.
Większością 13 głosów do 8 Rada Miasta
udzieliła absolutorium urzędującej prezydent miasta. Wcześniej Anna Hetman
przedstawiła „Raport o stanie Miasta za
2021 rok”, a także sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta.

przekazano również 25 000 zł dotacji celowej na remont dawnego Zakładu Marii,
w którym znajduje się obecnie Parafia p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także

taką samą kwotę na prace konserwatorskie nad obrazem, znajdującym się w parafii p.w. Wszystkich Świętych.
tekst i fotografia: Barbara Englender

– Ten wynik to dla mnie ogromna motywacja
do dalszej pracy dla naszego miasta. Dziękuję serdecznie radnym, a także wszystkim
tym, którzy wspierali mnie dziś i na co dzień
– mówiła prezydent Anna Hetman.
Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie finansowe Miasta Jastrzębie-Zdrój za
2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.
Wśród pozostałych uchwał głosowanych
podczas majowej sesji Rady Miasta znalazła się między pozwalająca zwiększyć
zakres pomocy udzielanej obywatelom
Ukrainy. Dzięki zmianie uchwały będzie
możliwy również zakup podręczników
i przyborów edukacyjnych oraz organizacja i finasowanie zajęć edukacyjnych
i aktywizacyjnych. Uchwałą Rady Miasta

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ BENEFICJENTEM
POLSKIEGO ŁADU

Prawie 29 milionów złotych pozyskaliśmy z Polskiego Ładu
na inwestycje w naszym mieście. Z tych pieniędzy zrealizowane
zostaną dwa duże projekty.
Pierwszy z nich dotyczy al. Piłsudskiego. Zostaną uporządkowane dwa place: przy ul. Katowickiej i Śląskiej. Powstaną tam przyjazne przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców. W ciągu alei zostanie wymienione oświetlenie na
nowoczesne i energooszczędne LED-y. Na latarniach zawisną również estetyczne dekoracje. Koszt tych inwestycji
to ponad 5 i pół miliona, z czego 5 milionów pozyskano
właśnie z Polskiego Ładu.
Drugi projekt to budowa dróg na osiedlu Pionierów. Nowej
nawierzchni doczekają się ulice: Gołębia, Mączna, Młyńska
i Zamłynie. Dzięki tym inwestycjom znacznie poprawi się
bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to 25 milionów złotych, z czego
ponad milion stanowi wkład własny miasta, a pozostałe
niecałe 24 miliony pozyskane są z Polskiego Ładu.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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JAK POWSTAJĄ
DUŻE MIEJSKIE
INWESTYCJE?
1
2

11. raz przyznano Nagrody
Architektoniczne „Polityki”.

SALA KONCERTOWA
W JASTRZĘBIU
ZNÓW DOCENIONA

Nowa sala koncertowa w Jastrzębiu-Zdroju przyciąga wzrok od momentu, w którym
mogliśmy zobaczyć jej elewację. Zwróciła
uwagę nie tylko jastrzębian i goszczących
w niej słuchaczy czy muzyków, ale także
jurorów konkursu „Polityki” na najlepsze
realizacje architektoniczne 2021.

Sukcesem była sama nominacja. Poza salą
koncertową i Browarami czytelnicy „Polityki” mogli oddać głos na ścieżkę pieszo-rowerową w Dobczycach, apartamentowiec Villa Reden w Chorzowie czy dom
jednorodzinny „From the Garden House”.
To zaledwie pięć realizacji z całego kraju.

W plebiscycie internautów tego konkursu
sala Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju zwyciężyła. Zaprojektowana przez
SLAS Architekci sala otrzymała ponad połowę wszystkich głosów.

Sama „Polityka” zwraca uwagę na połączenie prostej, minimalistycznej bryły
i niebanalnej elewacji. Widownia sali koncertowej mieści 362 osoby. Jej budowa
kosztowała 20 milionów złotych (z tego
aż 16 pozyskano z funduszy unijnych).

Nagrodę główną za Najlepszą Architektoniczną Realizację Roku 2021 otrzymała
pracownia JEMS Architekci za projekt Browarów Warszawskich.

Informacje o koncertach i wydarzeniach
znajdziecie na stronie internetowej szkoły:
psmjastrzebie.pl.

3
4
5
6
7

Przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji
najczęściej w formie koncepcji oraz projektu.
(3-6 miesięcy) wraz z procedurą odwoławczą

Wykonanie koncepcji
(3-9 miesięcy)

Projekt budowalno-wykonawczy
(8-18 miesięcy)

Wniosek aplikacyjny (3-6 miesięcy)
W przypadku zadań dofinansowanych ze
środków zewnętrznych termin wydłuża się o kilka
miesięcy potrzebnych na przygotowanie wniosku
aplikacyjnego i oczekiwanie na wynik konkursu.

Pozwolenie na budowę (do 1 miesiąca)
lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
z możliwością odwołania na różnych szczeblach

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót
(3-6 miesięcy)

Realizacja inwestycji w zależności do zadania
(od kilku miesięcy do kilku lat)

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Łukasz Parylak

URZĄD PRACY ZYSKA NOWĄ SIEDZIBĘ
Dzięki generalnemu remontowi, jaki prze- montowano windę, a całość przystosowano
prowadzono w budynku po Przedsiębior- do potrzeb osób niepełnosprawnych.
stwie Energetyki Cieplnej, z usług Powia– Znalezienie nowej siedziby dla Powiatowego
towego Urzędu Pracy i Miejskiego Zespołu
Urzędu Pracy było konieczne. Dotychczasowa
Obsługi Szkół i Przedszkoli, mieszkańcy
była za mała na jego potrzeby, w dodatku
będą mogli korzystać w wygodnych wawymagała remontu. Nowy budynek pomierunkach i lepszej lokalizacji.
ści zarówno PUP jak i MZOSiP. Ma też o wiele
Dawny PEC przeszedł prawdziwą metamor- lepszą lokalizację – tłumaczy wiceprezydent
Roman Foksowicz.
fozę. Wykonana została termomodernizacja
budynku, wymieniono wszystkie najważ– Większa, nowoczesna przestrzeń da nam
niejsze instalacje (elektryczną, centralnego
możliwość lepszej obsługi osób bezrobotnych
ogrzewania, wodno-kanalizacyjną), a także
i przedsiębiorców – pozwoli na przestrzegastolarkę okienną i drzwiową. W budynku za-
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nie zasad bezpieczeństwa danych oraz poufności. Nowa siedziba to również możliwość
podejmowania dodatkowych inicjatyw np.
w zakresie promocji przedsiębiorczości, czy
organizacji spotkań dla klienta biznesowego.
Dzięki skupieniu wszystkich działów w jednym miejscu, to również uproszczenie procedur – komentuje Andrzej Koba, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy.
Koszt remontu to ponad 7 milionów złotych. Powiatowy Urząd Pracy zacznie działalność w nowej lokalizacji już niebawem.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Ruszyły prace związane z przebudową ulicy 1 Maja.

TU BĘDZIE PIĘKNY DEPTAK!

Fontanna, leżaki parkowe, nowoczesne
drewniane ławki i miejska zieleń – przyjazna
przestrzeń, stanowiąca naturalne miejsce
spotkań dla mieszkańców i turystów, powstanie w najbliższym sąsiedztwie Parku
Zdrojowego.

Przekształcenie części ulicy 1 Maja w deptak
to jedna z najważniejszych zmian, jakie czekają Zdrój. Jego rewitalizacja wkracza w kolejny etap – po remoncie głównych parkowych
placów i najważniejszych zabytków nadszedł
czas na stworzenie kolejnego miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i małej gastronomii, tym razem w ciągu ulicy 1 Maja.
– Ulica 1 Maja wkrótce zupełnie zmieni swoje
oblicze – dla Was: mieszkańców i przedsiębiorców, ale też dla wszystkich jastrzębian.
Ulica, która już teraz jest jedną z najchętniej
odwiedzanych w naszym mieście stanie się
jeszcze piękniejszą, przyjazną przestrzenią.

Jestem przekonana, że ulica 1 Maja zasługuje
na tę zmianę. Zasługują na nią też jastrzębianie. Tworzenie warunków dla rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w sektorze okołoturystycznym jest jednym z najważniejszych
założeń strategii rozwoju miasta – powiedziała prezydent Anna Hetman.

gazowa, elektryczna, kanalizacyjna), co decyduje o niezwykle szerokim zakresie prac
budowlanych, jakie będą tam prowadzone. Na całej długości deptaka pojawią się
nowe drzewa i inne nasadzenia zastępcze.
Po zakończeniu prac przestrzeni zielonych
będzie więcej niż dotychczas.

Po rewitalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie parku będą mogli poruszać się jedynie
piesi i rowerzyści. Pojawią się tu kawiarniane ogródki i przestrzeń do rekreacji, a ulica
1 Maja zacznie tętnić życiem.

Przebudowa zaczęła się 6 czerwca. Droga
została wyłączona z ruchu samochodowego (nie dotyczy to użytkowników nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy).
Po 17 czerwca został wprowadzony nowy
rozkład jazdy autobusów.

Zanim jednak do tego dojdzie, czekają
nas poważne zmiany. Przekształcenie
1 Maja wiąże się nie tylko ze zmianą organizacji ruchu i postawieniem obiektów
małej architektury – to gruntowna i wieloaspektowa przebudowa. W jej ramach
wymienione zostaną wszystkie instalacje
biegnące w ciągu tej ulicy (w tym wodna,

Prace budowlane potrwają do końca przyszłego roku. O sposobach dojazdu do poszczególnych nieruchomości (w zależności
od przebiegu prac budowlanych) na bieżąco
będzie informował wykonawca.
Koszt inwestycji to 25 976 920,79 zł.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Łukasz Parylak

Od 17 czerwca zostanie przystanek 1 Maja Kościół został
zastąpiony położonym w najbliższym sąsiedztwie przystankiem 1 Maja Deptak (na wysokości budynku dawnego sądu).
Łącznie w dni robocze przez przystanek przy deptaku przejedzie 49 kursów, 23 kursy w soboty i 19 kursów w niedziele. Będzie on obsługiwał linie B13, C11 i C13.
Więcej informacji o zmianach w rozkładach jazdy
na stronie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego:
mzkjastrzebie.com
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BĘDZIEMY
PRODUKOWAĆ
OGNIWA DLA
POWERBANKÓW
Projekt zakłada uruchomienie w Jastrzębiu zakładu produkującego magazyny energii w postaci ogniw akumulatorowych.
Fabryka powstanie na terenach Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Łączną wartość produkcyjną szacuje się na 1200 MWh. Wytwarzane akumulatory będą miały pojemność od 0,5 kWh do
50 kWh. O inwestycji poinformował wicepremier Jacek Sasin
z Ministerstwa Aktywów Państwowych podczas konferencji
prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Będzie to pierwsza polska fabryka tego typu. Bazować będzie
na czeskiej technologii HE3DA. Inicjatorzy z Fundacji Śląskie
Magazyny Energii przypuszczają, że próbna produkcja może
rozpocząć się w 2024 roku. Partnerzy projektu podpisali już
memorandum i porozumienia dotyczące współpracy przy realizacji przedsięwzięcia.
Technologie magazynowania energii mają wspierać i stabilizować
rozproszony system OZE, tak zależny od chociażby warunków
pogodowych. Mniejsze akumulatory będą mogły być wykorzystywane w domach oraz przez mały i średni przemysł. Z kolei
duże będą stabilizowały sieci, w tym farmy fotowoltaiczne.
Magazyny energii są krokiem nie tylko w kierunki energetyki rozproszonej, ale też budowania energetycznej niezależności państwa.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

BĘDZIE KOLEJNY
MURAL! TYM RAZEM
TRÓJWYMIAROWY
Wspólny projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny został zatwierdzony do dofinansowania. Dzięki współpracy polsko-czeskiej
powstaną trzy murale – jeden u nas, a dwa u naszych południowych sąsiadów. Wkład miasta wyniesie 10%, reszta funduszy
pochodzić będzie ze środków zewnętrznych.
– Chcemy wykorzystać potencjał przyrodniczy i kulturowy tych
miast. Murale pogranicza mają nawiązywać do charakteru i historii
Jastrzębia i Karwiny – mówi prezydent Anna Hetman.
W naszym mieście powstanie jeden poziomy, trójwymiarowy
mural. Dzięki efektowi 3D przechodnie będą mieli wrażenie zaglądania w głąb ziemi. W Karwinie zaś powstaną dwa murale
pionowe, również trójwymiarowe.
Autorzy projektu proponują przy okazji wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej. Całkowita wartość projektu
to 306 188,28 zł z czego Miasto Jastrzębie-Zdrój 147 424,50 zł,
dofinansowanie z EFRR 125 310,83 zł (85%), Budżet państwa 7
371,23 zł (5%), wkład własny 14 742,45 zł (10%).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
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DRONY
W SŁUŻBIE…
ZDROWIU!

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2
testuje bezzałogowe statki
powietrzne.

Transportem materiałów medycznych, głównie próbek laboratoryjnych, z powodzeniem mogą zająć się bezzałogowce. Największą zaletą takiego rozwiązania jest szybkość. Hybrydowy
pionowzlot wykorzystany podczas pokazu może poruszać się
z prędkością 80 km/h i transportować ładunek o masie do 3,5
kg na odległość do 100 km. Dodajmy, że nie musi stać w korku
oraz leci do celu w linii prostej, zatem transport ze Szpitala Dziecięcego przy ul. Krasickiego to kwestia dosłownie minut. Wyprodukowała go firma Farada Group.
W praktyce typ BSP dostosowuje się do konkretnej trasy, więc
w Jastrzębiu-Zdroju misje wykonywać będzie mniejszy wielowirnikowiec. On również zapewnia zachowanie łańcucha chłodniczego i jest sterowany przez pilotów… z siedziby oddalonej od
szpitala o kilkaset kilometrów. Zadaniem personelu medycznego
jest jedynie załadunek lub odbiór ładunku. Cała procedura przebiega sprawnie i szybko.
– Z przesyłkami medycznymi latamy regularnie od czterech miesięcy, po kilka razy dziennie. To jest pierwsza instalacja pomiędzy
szpitalami. Do tej pory lataliśmy pomiędzy jednostkami obsługującymi laboratoria medyczne – powiedział Szymon Kupaj – prezes
zarządu w Farada Group. W ciągu czterech miesięcy drony tej
firmy pokonały w locie ponad 20 000 km. Co ważne, praktycznie bezawaryjnie. Docelowo będą mogły transportować również
krew, a nawet narządy do przeszczepów.
Informacja dla użytkowników prywatnych dronów:
Nad naszym miastem utworzony został korytarz DRA-R (DRone Airspace Restriction). W strefie dozwolone są loty BSP
z aktywnym odbiornikiem ADS-B IN. Loty nieposiadające odbiornika ADS-B IN w czasie aktywności strefy dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu zgody od zarządzającego strefą.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Zaszczytny jubileusz
20-lecia obchodził
jastrzębski Uniwersytet
Trzeciego Wieku.

TO JUŻ 20 LAT!

Wykłady, prelekcje, wyjazdy – to tylko część wspomnień, jakie
przez 20 lat działalności zgromadzili słuchacze jastrzębskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystości, które odbyły się w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej, rozpoczęły się niezwykle poruszającym wykładem profesora Tadeusza Sławka. Później przyszedł czas na
prezentację dorobku jastrzębskiego UTW, przemówienia i podziękowania.
– Wszystkim zaangażowanym w życie uniwersytetu życzę wielu sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy, zdrowia, realizacji wyznaczonych
celów oraz kolejnych, wspaniałych jubileuszy – mówiła podczas uroczystości prezydent Anna Hetman.
Na zakończenie wystąpił Chór Uniwersytetu Ślaskiego.
tekst i fotografie: Barbara Englender

W Jastrzębiu powstały
przyprzedszkolne ogródki.

DZIECI W „ZIELONYCH
PRZEDSZKOLACH”
KORZYSTAJĄ
Z WŁASNYCH UPRAW
Drewniane skrzynki rabatowe, sadzonki owoców oraz roślin
ozdobnych a także kompostowniki trafiły do jastrzębskich przedszkoli. Dodano do tego zaangażowanie dzieci, rodziców i personelu i tak powstały „Zielone Przedszkola”. Mają uczyć dzieci
ekologii od podstaw.
– „Zielone przedszkole” ma być przestrzenią, w której dzieci będą miały
szansę na bardzo bliski kontakt z naturą, między innymi dzięki samodzielnej uprawie i pielęgnacji roślin oraz biorąc udział w zbiorze dojrzałych owoców i warzyw. Takie warunki dają też możliwość edukacji
ekologicznej poprzez zabawę na świeżym powietrzu, a także uczą życia
w zgodzie z przyrodą – tłumaczą pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, którzy są autorami całej akcji.
Przedszkola, poza skrzyniami, kompostownikami i sadzonkami,
otrzymały też wytyczne dotyczące przygotowania ziemi pod uprawę i zasad doboru roślinności.
Łącznie do placówek trafiło 100 drewnianych rabat, 522 sadzonki borówek amerykańskich, czerwonych i czarnych porzeczek
oraz poziomek, a także sadzonki krzewów i drzew owocowych
i kompostowniki. Dzieci przynoszą też własne sadzonki ziół i warzyw. Stworzyły dzięki temu zakątki warzywno-ziołowe, owocowe i ozdobne.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografie: Łukasz Parylak
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„NIE MA TAKIEGO ŚRODKA, KTÓRY
MÓGŁBY ZASTĄPIĆ KREW”
14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy.
To święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi. Z tej okazji
rozmawiamy z Prezesem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
Andrzejem Kinasiewiczem.
Jak wygląda Pana działalność w PCK?
Działalność rozpocząłem w 1983 roku,
w Zespole Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego. Zaczęliśmy od honorowego krwiodawstwa, cyklicznie w szkołach realizowaliśmy
akcje poboru krwi. Byłem też członkiem
miejskiego klubu HDK PCK, następnie zostałem przewodniczącym Rejonowej Rady
Honorowego krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2005 roku oddawałem krew,
teraz ze względu na wiek już tego nie robię.
Organizuję spotkania z młodzieżą, głównie
w szkołach ponadpodstawowych. Zależy
mi, aby edukować młodych ludzi, zachęcać
ich, aby dzielili się tym bezcennym darem,
którego nie można niczym zastąpić.
Kto może zostać dawcą krwi?
Dawcą krwi może zostać osoba, która
ukończyła 18 rok życia, jest zdrowa i waży
co najmniej 50 kilogramów. Każdy kto zechce oddać krew najpierw wypełnia specjalną ankietę, która jest wstępną formą
weryfikacji potencjalnego dawcy.
Dlaczego warto zostać honorowym dawcą?
Nie ma takiego środka, który mógłby zastąpić krew. Dla wielu ludzi jej podanie jest
działaniem na rzecz ratowania zdrowia
i życia. Świadomość, że możemy komuś
pomóc w realny sposób jest nie do opisania. Kiedy ja zacząłem oddawać krew, czu-

łem ogromną satysfakcję, że zrobiłem coś
dobrego dla drugiego człowieka.

Jak zachęciłby Pan innych do oddawania
krwi?

Kto chętniej oddaje krew, krwiodawcy czy
krwiodawczynie?

Bardzo, bardzo zachęcam wszystkich, którzy są zdrowi i spełniają warunki formalne.
Możemy zapewnić, że krew nie zostanie
zmarnowana, a będzie wykorzystana dla
osób, które jej potrzebują. Nie każdego
stać, aby wesprzeć potrzebujących materialnie, natomiast krew jest wartością,
którą większość może się podzielić.

Więcej jest krwiodawców, to może wynikać
z tego, że kluby honorowych krwiodawców
powstawały przy kopalniach oraz w jednostkach mundurowych. Tam jednak przeważa liczba mężczyzn. Kobiety mogą oddawać krew rzadziej, z różnych względów,
na przykład w okresie ciąży nie mogą tego
robić. Apeluję do wszystkich, którym pozwala zdrowie oraz wiek, niezależnie od płci. Pamiętajmy, że zawsze warto pomagać.
Krew można oddać podczas wydarzeń, które odbywają się w mieście są nimi na przykład Dni Promocji Zdrowia lub Krwiobieg.
Zachęcam do śledzenia informacji na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Każda taka
akcja organizowana w naszych środowiskach jest ustalana wspólnie z ośrodkiem,
ponieważ tam dysponują profesjonalnym
sprzętem oraz odpowiednimi osobami do
przygotowania każdorazowego przedsięwzięcia. Mieszkańcom, którzy chcą podzielić się cennym składnikiem polecam kontakt
telefoniczny do Centrum Krwiodawstwa,
oddział terenowy na Osiedlu Przyjaźń przy
ulicy Ignacego Krasickiego 21.

W tym roku na nagrody dla
sportowców i trenerów miasto
przeznacza 416 925,00 zł.

Sukcesy na mistrzostwach Polski, Europy i świata czy awanse do
wyższej ligi to sukcesy, które zasługują na nagrodę. Łączna ich pula
wyniosła w tym roku prawie 417 tysięcy złotych.

www.jastrzebie.pl

Rozmawiała Wiktoria Knesz
fotografia: Łukasz Parylak

Kiedy i gdzie można oddać krew?

NAGRODY ZA 2021 R.
DLA SPORTOWCÓW
PRZYZNANE
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Chcesz oddać krew? Umów się telefonicznie: 32 440 25 50

Laureatami są zawodnicy klubów:
• JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE – SENIORZY
za I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
• JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE – MŁODZIKI
za III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
• KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. – SENIORZY
za I miejsce w Mistrzostwach Polski
• KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. – JUNIORZY
za I miejsce w Mistrzostwach Świata i II miejsce w Mistrzostwach Polski
• KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. – JUNIORZY
MŁODSI za II i III miejsce w Mistrzostwach Europy i II miejsce
w Mistrzostwach Polski

Jastrzębski

Budżet
Obywatelski

13-26 czerwca 2022

CO POWSTANIE W RAMACH JASTRZĘBSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Wiemy już, które projekty na pewno zostaną zrealizowane.
Pozostałe poddane są głosowaniu.
Mega zjeżdżalnia, remonty chodników, doposażenie placu zabaw czy
nowa ścieżka spacerowa. To część projektów, które będą realizowane
w przyszłym roku ze środków z budżetu obywatelskiego. Na pomysły
mieszkańców czekały 3 miliony złotych.
W tym roku mieszkańcy zgłosili łącznie 91 wniosków – 76 osiedlowych i sołeckich oraz 15 ogólnomiejskich. Po ocenie formalnej i procedurze odwołań ostatecznie mamy 53 projekty osiedlowe i sołeckie
oraz 10 ogólnomiejskich. Część z nich zostanie zrealizowana na pewno, zaś tam, gdzie pomysłów było więcej, ostateczna decyzja należy
do mieszkańców. Głosowanie odbywa się od 13 do 26 czerwca.
Wśród projektów, które zostały ocenione pozytywnie
i nie będą poddane głosowaniu są:
• wymiana słupów oświetlenia ulicznego (os. Chrobrego)
• mega zjeżdżalnia (os. Morcinka)
• remont chodników (os. Pionierów)
• festyn jesienny „Sportowa Jesień” (os. Przyjaźń)
• wesołe rozpoczęcie wakacji (os. Przyjaźń)
• wymiana chodnika (os. Przyjaźń)
• bezpieczny plac zabaw (os. Przyjaźń)
• budowa ścieżki spacerowej (os. Staszica)

• remont chodnika (os. Tuwima)
• przebudowa oświetlenia ulic (os. Zofiówka)
• utworzenie wiaty przystankowej (os. Złote Łany)
• odtworzenie rowu z przebudową przepustów (Borynia)
• remont drogi na ul. Młyńskiej (Skrzeczkowice)
• utwardzenie drogi ul. Powstańców Śląskich (Szeroka)
• nowe tablice informacyjne (Szeroka)
• budowa oświetlenia ul. Ludowa (Szeroka)
• zakup ubrań dla OSP (Szeroka)
Po zakończeniu i weryfikacji głosowań poznamy ostateczną listę
wszystkich projektów.
Jastrzębianie współdecydują o inwestycjach w mieście w ramach
BOB-ów od 2015 roku. Od tego czasu wzrasta i budżet, i liczba składanych wniosków. Jastrzębski Budżet Obywatelski na 2023 rok to aż
3 miliony złotych: 600 tysięcy złotych za zadania ogólnomiejskie i 2,4
miliony na osiedlowe i sołeckie.
Z pełną listą projektów można zapoznać się na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce Jastrzębski Budżet Obywatelski.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

• KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE-BORYNIA za III miejsce Mistrzostw Europy Seniorów

w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz II miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów

• KLUB JUDO KOKA JASTRZĘBIE za II i III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów, III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych i II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców

• STOWARZYSZENIE „KLUB SPORTOWY NAUTILUS-JASTRZĘBIE”
za I i II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz I, II i III
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów

• JASTRZĘBSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE KUMITE za III miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów, II miejsce w Mistrzostwach
Świata Juniorek, II miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek i III
miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów

• JASTRZĘBSKI KLUB TENISA STOŁOWEGO za awans do I Ligi Kobiet Seniorów, II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek

• „BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE” za I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek i III miejsce w Mistrzostwach Polski
Młodzików
• UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PIONIER” za I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Świata Seniorów (dla niepełnosprawnych), II miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów, I i III miejsce

• TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ATHLETICS JASTRZĘBIE
za II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
Głosem doradczym w przyznawaniu nagród jest komisja, w skład
której wchodzi przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

WAKACJE
W MIEŚCIE

Letnia Akademia Kultury i tradycji
Biblioteka Główna (ul. Wielkopolska 1a)
Środy, 10.00-12.00 – Warsztaty programowania
Masnówka (Park Zdrojowy, pod inhalatorium)
Warsztaty i zajęcia we wtorki, środy i czwartki od 16.00 do
18.00, w tym:
6.07.2022, 16.00-18.00 – Papierowe światy (warsztaty origami)

Sprawdź, jakie atrakcje
czekają cię w lipcu.

13.07.2022, 16.00-18.00 – Przedstawienie teatralne zespołu Krak Art
20.07.2022, 16.00-18.00 – Papierowe inspiracje
(warsztaty introligatorskie, tworzenie notesów)
27.07.2022, 16.00-18.00 – Łączy nas papier
(warsztaty ludowych wycinanek)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Wakacyjne koncerty muzyki polskiej – Koncert na fortepian
i skrzypce w wykonaniu Romasza Pali i Krzysztofa Czecha
7. 07.2022, 17.00 – plac przy Domu Sołeckim w Boryni
14.07.2022, 17.00 – Park Zdrojowy
21.07.2022, 17.00 – Jar Południowy
28.07.2022 – wiata przy Domu Sołeckim w Ruptawie
Ale Cyrk!
5.07.2022, 16.00 – wiata przy OSP Szeroka
12.07.2022, 16.00 – wiata przy OSP Moszczenica
19.07.2022, 16.00 – plac przy OSP Bzie
26.07.2022, 16.00 – OWN

Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15
tel. 324764497, e-mail: swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 8.30-10.30,
II grupa w godz. 11.00-13.00, III grupa w godz. 13.30-15.30
Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2
tel. 507530473, e-mail: swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00; zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 8.30-10.30,
II grupa w godz. 11.00-13.00, III grupa w godz. 13.30-15.30
Świetlica „KANON” ul. Zielona 17
tel. 507530445, e-mail: swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl

Jastrzębskie Lato Muzyczne w Parku Zdrojowym
3.07.2022, 17.00 Nivel
10.07.2022, 17.00 Arkadia Band
17.07.2022, 17.00 Adam Snopek. Stand-up przy fortepianie
24.07.2022, 17.00 Monodram muzyczny: „Teatralne Twarze
Dariusza Kordka”
31.07.2022, 17.00 Acco-duo
Rodzinne zabawy przy muzyce pod chmurką w Parku Zdrojowym
15.07.2022 oraz 29.07.2022, 15.30
Wakacje na dużym ekranie – Kino Centrum (bilety w cenie 10 zł)
1.07.2022, 11.00 – Urwis
6.07.2022, 11.00 – Gang Zwierzaków
8.07.2022, 11.00 – Wilczy Gang
13.07.2022, 11.00 – Wiking i magiczny miecz
15.07.2022, 11.00 – Wicher. Ostatni rozdział
20.07.2022, 11.00 – Kraina Smoków
22.07.2022, 11.00 – Zaklinaczka
27.07.2022, 11.00 – Wyrolowani
29.07.2022, 11.00 – Rocca zmienia świat
Zajęcia i warsztaty w świetlicach, klubie Kaktus i Metronom
W czasie wakacji w osiedlowych i sołeckich świetlicach oraz
w klubie Kaktus i Metronom odbywają się zajęcia i warsztaty
dla dzieci. Obowiązują zapisy.
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poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00; zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 8.30-10.30,
II grupa w godz. 11.00-13.00, III grupa w godz. 13.30-5.30
Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43,
tel. 513831429, e-mail: swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00; zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 8.30-10.30,
II grupa w godz. 11.00-13.00, III grupa w godz. 13.30-15.30
Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65
tel. 507530428, e-mail: swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00; zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 8.30-10.30,
II grupa w godz. 11.00-13.00, III grupa w godz. 13.30-15.30
Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722
tel. 324711765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 11.00-19.00 zajęcia dla dzieci: I grupa
w godz. 12.30-14.30,
II grupa w godz. 15.00-17.00
Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24
tel. 324712353, e-mail: klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00

MIEJSKI
OŚRODEK
SPORTU
I REKREACJI
Kregulcowe Dni – impreza dla miłośników fantastyki,
popkultury, gier planszowych
25.06.2022, 10.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa
Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej Mężczyzn
im. Rufina Dudy – turniej eliminacyjny
25.06.2022, 9.30 – kąpielisko „Zdrój”
ElectrOWN – koncert StayIStandj i Larsen
1.07.2022, 18.00 – OWN
Extreme City – warsztaty i zajęcia na Skateparku
i Pumptracku dla dzieci i młodzieży
4.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022, 25.07.2022,
16.00 – skatepark ul. Turystyczna
Warsztaty piłkarskie dla dzieci
dziewczynki i chłopcy od 7 do 11 lat (2015-2011)
27-30.06.2022, 10.00
Stadion Miejski lub hala sportowa „Omega”
Nauka jazdy na rolkach
4-15.07.2022 w dni robocze – Stadion Miejski
17.00 – grupa średniozaawansowana
18.00 – grupa początkująca
Letnia Akademia Tańca
5-28.07.2022 (wtorki i czwartki)
sala lustrzana w Hali Widowiskowo-Sportowej
16.00 – dzieci 9-11
17.00 – dorośli
18.00 – latino solo dla początkujących
Wakacje z karate
5.07 – 30.08.2022 (wtorki i czwartki), 18.15 – hala
sportowa „Omega”
Wakacyjna Przygoda z Lekkoatletyką (dzieci do lat 12)
18,19,20,21,22.07.2022
(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek),
10.00 – bieżnia przy ZS1 oraz Stadion Miejski
Spływ Kajakowy Mała Panew – Zawadzkie
9.07.2022, 7.15, wyjazd spod Stadionu Miejskiego,
70 zł/osoba
Wycieczka do ZOO/Afrykarium Wrocław
13.07.2022, 6.00, wyjazd spod Stadionu Miejskiego, dzieci
i młodzież 90 zł/osoba, dorośli 100 zł/osoba
Kontakt w celu zapisów i uzyskania dodatkowych informacji:
Stadion Miejski 32 47 18 614
Hala Widowiskowo-Sportowa 32 47 61 201
Kąpielisko „Zdrój” 32 47 61 030
Hala sportowa „Omega” 572 333 380
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Rywalizacja na ostatniej prostej! Do
końca czerwca kręcimy kilometry dla Jastrzębia-Zdroju. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i wybrać miejscowość. Pracujące w pocie czoła serwery
zliczają przejechany dystans i przyznają
punkty, a korzystamy na tym wszyscy!
Więcej rowerów to mniej samochodów,
lepsza kondycja i czystsze powietrze.
Czy potrzebna jest lepsza zachęta? 21
tysięcy rowerzystów z całej Polski nie
może się mylić – zostań jednym z nich!
To już czwarta edycja zabawy. W tym
roku o Puchar Rowerowej Stolicy Polski
walczy 56 miast.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROWEROWY MAJ!
– Z przyjemnością mogłam wręczyć nagrody dla najaktywniejszych szkół i przedszkoli, biorących udział w akcji. Maj się co prawda skończył, ale mam nadzieję, że nikomu nie zabraknie
zapału do kręcenia kolejnych kilometrów – powiedziała prezydent Anna Hetman, wręczając
nagrody szkołom najaktywniejszym w akcji „Rowerowy Maj”. W naszym mieście uczestniczyło w niej 1241 dzieci z 14 jastrzębskich szkół i przedszkoli. Dzieci, w miarę możliwości,
dojeżdżały do placówek na rowerach lub hulajnogach, zbierając naklejki (i punkty) za
każdy przejazd. Tym sposobem dzieciaki wykonały łącznie 29 668 przejazdów.
Najaktywniejsze szkoły to:

Najaktywniejsze przedszkola:

1. SP 14 (38,9% frekwencji)

1. PP 21 (76,6% frekwencji)

2. SP 15 (17,5 % frekwencji)

2. PP 6 (53,6% frekwencji)

3. SP 3 (15,5% frekwencji)

3. PP nr 5 (44,8% frekwencji).

RYWALIZACJA
CZERWIEC 2022

3 czerwca, w Dzień Roweru, na Żelaznym Szlaku Rowerowym przy zielonym moście
zostały wręczone nagrody najaktywniejszym placówkom i klasom.
Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz
grona nauczycielskiego. Akcja powstała w Gdańsku. W tym roku wzięło w niej udział 46
miast i gmin w całej Polsce. Po raz pierwszy także Jastrzębie-Zdrój.

Organizator

Organizator lokalny

Sponsor strategiczny

Sponsor

Patronat medialny

RIDE & BE HAPPY

tekst i fotografia: Barbara Englender

STRAŻNICY MIEJSCY SPRAWDZILI WYPOSAŻENIE
JEDNOŚLADÓW I NAGRODZILI BEZPIECZNYCH ROWERZYSTÓW
3 czerwca, w Miejscu Obsługi Rowerzystów przy ul. Ranoszka na Żelaznym Szlaku
Rowerowym, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadziła akcję profilaktyczną w ramach polsko-czeskiego projektu
„Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“.
Działania zorganizowane przy okazji obchodzonego w tym dniu Światowego Dnia Roweru (World Bicycle Day) polegały na kontroli
stanu technicznego jednośladów oraz uhonorowaniu tych rowerzystów, których pojazdy były dobrze przygotowane do bezpiecznych eskapad. Akcja, w której udział wzięli
przedstawiciele Miejskiej Policji z Karwiny
pozwoliła na wzajemną wymianę doświadczeń, omówienie potencjalnych problemów
oraz zapoznanie się z formą i metodami działań partnera po drugiej strony granicy.
W ramach działań rozdysponowano pośród
jej uczestników ponad trzysta upominków.
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Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu:
CZ .11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

DNI MIASTA POWRÓCIŁY
W WIELKIM STYLU!
Po pandemicznej przerwie znów mogliśmy wspólnie świętować
urodziny Jastrzębia-Zdroju. Pierwszego dnia atrakcje skierowane
były głównie do najmłodszych jastrzębian. Ośrodek Wypoczynku
Niedzielnego opanowały cztery żywioły. Uczestnicy stoczyli bitwę
wodną, wzięli udział w zwariowanych eksperymentach szalonego
naukowca – pana Korka, skorzystali ze ścianki wspinaczkowej i toru
do skimboardingu. Na scenie wystąpili raperzy be vis i Wiatr, którzy
przyciągnęli tłum młodzieży, a na zakończenie byliśmy świadkami
olśniewającego pokazu w wykonaniu Teatru Ognia Nam-Tara.
W sobotę Stadionem Miejskim zawładnęła muzyka. Tysiące jastrzębian i wielu mieszkańców okolicznych miejscowości przyby-

ło na koncert Kultu, który dał niezapomniany występ. Wcześniej
publiczność rozgrzewały zespołu Tabu i Strachy na Lachy.
Ostatni dzień Dni Miasta 2022 stał pod znakiem opery i operetki.
Publiczność zgromadzona w malowniczym otoczeniu Parku Zdrojowego wzięła udział w gali muzyki świata.
– Cieszę się, że tak licznie przybyliście na wszystkie wydarzenia. Wszyscy
stęskniliśmy się za Dniami Miasta. Ja już nie mogę się doczekać przyszłorocznych. Teraz mogę jedynie zdradzić, że 60. urodziny miasta świętować
będziemy z przytupem – powiedziała Anna Hetman, prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
tekst: Łukasz Parylak, fotografie: Barbara Englender

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
zaprasza do
wzięcia udziału
w wycieczkach
i wydarzeniach
23.07-5.08
Wczasy z 40 zabiegami nad
morzem w Jarosławcu z dwoma
piknikami i innymi atrakcjami,
3 posiłki (bufet szwedzki)
i dojazdem 3 050 zł
3.09-16.09
Wczasy z 40 zabiegami nad
morzem w Jarosławcu z dwoma
piknikami i innymi atrakcjami,
3 posiłki (bufet szwedzki)
i dojazdem 2 870 zł
1.07
Częstochowa i inne sanktuaria,
koszt około 150zł z obiadem
15.07
Muzeum Chleba – Piekary
Śląskie, Śląski Ogród Botaniczny,
koszt około 120 zł
11.08
Wieliczka (bez wjazdu i wyjazdu)
Kraków ze zwiedzaniem
melexem, koszt około 190 zł
20-27.08
Mazury: rejsy po jeziorach,
zwiedzanie Giżycka, jezioro Sejn,
jezioro Pisz, pychówki po rzece
Krutyni, Ruciane-Nida, Mikołajki,
Giżycko-ośrodek nad jeziorem –
koszt około 1370 zł

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

28-30.09
Warszawa: zamek Wilanów,
Niepokalanów – koszt około
500 zł
21.09-25.09
Bieszczady: 3 posiłki, rejs, duża
pętla, i inne atrakcje – koszt
około 1100 zł
6-10.10
Licheń i inne sanktuaria – koszt
około 320 zł
20-28.12
Święta w Zakopanem
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.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Zarząd
Oddziału Rejonowego w JastrzębiuZdroju informuje, że wydawane są
zaświadczenia na zniżkę kolejową.
Prowadzone są również zapisy na wycieczki:
• Żywiecczyzna – 26.06.2022 r.
• Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Lanckorona
– 14.07.2022 r.
• Jura Krakowsko-Częstochowska – 04.09.2022 r.
Więcej informacji pod numerem tel. 32 43 58 031.
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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, 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 porady prawnej, 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 porady prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania
dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
• Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):
poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00 (specjalizacja: mediacja i inne
porady)
piątek: 14.00-18.00.
• Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców
prawnych):
poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 8.00-12.00.

• piątek 7:30-14.00

• Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9
(Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez adwokatów
i prawników):
poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30,
środa: 7.30-11.30 – specjalizacja prawo pracy i prawo
ubezpieczeń społecznych
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie Miasta Jastrzębie-Zdrój (www.jastrzebie.pl) w zakładce: Strefa
mieszkańca – > Bezpłatna pomoc prawna. Na stronie Miasta
Jastrzębie-Zdrój, pod ww. adresem, znajduje się też lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w której wskazano instytucje
oferujące bezpłatne poradnictwo m.in. rodzinne, psychologiczne, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, dla osób bezrobotnych, dotyczące prawa konsumenckiego, praw pacjenta,
prawa pracy.

• Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9
(Punkt powierzony do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest
przez doradców obywatelskich):
poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30 – specjalizacja: mediacja i inne porady.

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

Dodatki
mieszkaniowe
i energetyczne
Rehabilitacja
społeczna
i zawodowa
Placówka Wsparcia
Dziennego

Stypendia i zasiłki
szkolne

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Świadczenia
finansowe

Zasiłki

FORMY
POMOCY SPOŁECZNEJ
Informacji na temat dostępnych form pomocy społecznej można uzyskać

Noclegownia

Pomoc
psychologiczna

Mieszkania
chronione

w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych (32 440 23 81),
Gminny Punkt
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Klub Seniora

Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej (32 4785 333),
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej (32 434 96 00).

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Dom Pomocy
Społecznej

Posiłki w szkołach

Asystenci rodziny
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„ZAWSZE WIDZIAŁAM W ŚWIECIE
PODWÓJNE ZNACZENIE”
Agnieszka Król od wielu lat działa kulturalnie na terenie Jastrzębia
i nie tylko. Oprócz muzyki zajmuje się również malarstwem oraz
grafiką. Jej wystawy można było oglądać w wielu polskich miastach. Michał Husak od zawsze był zaangażowany w twórczą pracę muzyczną, pojawiał się w różnych formacjach, szukał miejsca,
w którym mógłby w stu procentach wyrażać swoją wrażliwość.
Ona i on tworzyli zawsze blisko siebie, razem krążyli wokół stylistyki funku i rocka. Koncertowali na całym Śląsku i w okolicach.
Dopiero po 10 latach wspólnej podróży artystycznej wokalistka
i gitarzysta zdecydowali, że założą skład pod nazwą SZWY. Jak
sami twierdzą, postanowili stworzyć coś wspólnego, skupionego
na esencji ich połączenia, bez zakłócenia obecnością innych. SZWY
to zespół, który napędza nieugaszone pragnienie odnalezienie
własnego koloru. Dowód na to, że dźwięk przenika, wiąże oraz koi.
Zespół pracuje nad swoją pierwszą płytą pod nazwą Monofonia,
krążek promuje singiel o tajemniczej nazwie Szepty. Według autorów Szepty to nieznaczące nic rozmowy, puste komunikaty, pozbawione treści, wartości i refleksji. Wydarzają się często pomiędzy
spotykanymi na co dzień ludźmi, sąsiadami, dbającymi o powierzchowność, prowadzącymi puste dialogi.

Z wokalistką zespołu przeprowadziliśmy
krótką rozmowę.
Zainteresowanie muzyką wyniosłaś z domu czy przyszło samo
z czasem?
Myślę, że ta przygoda zaczęła się dzięki komuś z zewnątrz, dzięki
środowisku, ja to kontynuowałam i był to mój wybór. Wujek jest
kompozytorem, tata też tworzył. To z nim, jako dziecko byłam
pierwszy raz w studiu nagrań. Zawsze też słuchałam, jak rodzice
reagują na muzykę. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, jednocześnie coś nieuchwytnego i coś wciągającego. Cała moja rodzina jest dosyć rozśpiewana. Kiedy zanurzyłam się w muzyce, było
to coś zupełnie innego niż przeciętna rzeczywistość. Emocje przepływały przeze mnie swobodnie, a w głowie pojawiały się obrazy.
Na swojej drodze spotykałam różnych ludzi, którzy byli dla mnie
gościnni, zapraszali do występów, zachęcali do pracy, inspirowali.
Muzyka od zawsze pozwalała mi opowiedzieć po swojemu wersje
wydarzeń z mojego życia. To czego nie mogłam powiedzieć, bo się
bałam, albo nie chciałam, żeby ktoś usłyszał, wychodziło ze mnie
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podczas gry czy śpiewu, niekoniecznie w postaci czytelnej opowieści, ale w postaci tłamszonych wcześniej emocji.
Oprócz muzyki zajmujesz się też malarstwem i poezją. Opowiedz
o tym połączeniu
Zawsze widziałam w świecie podwójne znaczenie. Komunikacja
ludzka jest jednocześnie uboga, ponieważ jej większość odbywa się
w znacznej części poza nami, podświadomie. A zarazem bogata, bo
możemy mówić jedno, ale ze znaczeniem zupełnie czegoś innego.
Jako ludzie posiadamy fascynującą cechę, która pozwala nam rozumieć rzeczy w sposób złożony i niejednoznaczny. Sztuka jest dla
mnie poszukiwaniem innego znaczenia niż na pozór.
Co było inspiracją do stworzenia Szeptów?
Wersy tekstu mówią wprost o słabym połączeniu komunikacyjnym
w społeczeństwie. Jednocześnie są wezwaniem do poszukiwania
znaczenia w swoim życiu, wprowadzenia w nie jakości. Utwór
mówi o rozgoryczeniu i desperacji, o stanie pomiędzy zauważeniem sytuacji wyjściowej, a dokonaniem zmiany. Dawne nadzieje
dziś stają się nieistotne, trwonione na realizację planów. Mijają nas
niewykorzystane szanse, stare popędy przestają być motorem
działań – stawiamy temu czoła.
Poza wydaniem płyty, jakie są Wasze związane z zespołem plany
na przyszłość?
Nasi słuchacze spotkają się z dobrą muzyką popchaną refleksją
z odrobionych zadań domowych zwanych życiem. Wkrótce będziemy poszukiwać wytwórni, żeby móc ułatwić proces dotarcia do
większego grona słuchaczy. Na ten moment pracujemy nad aranżami, brzmieniem, tekstami i melodiami. Myślimy także o wizualnej
stronie naszych utworów. Bawimy się, a przy tym też pracujemy,
aby zapewnić, jak najlepszą jakość, satysfakcję i przy okazji zburzyć
kilka murów w naszych głowach.
Rozmawiała Wiktoria Knesz

Jeśli nie miałeś okazji poznać zespołu, sprawdź go na:
www.szwy.com.pl
facebook.com/SzwyZespol
instagram.com/s7.vvy
youtube.com/Szwy-Szepty

Są ekologiczne, praktyczne
i wytrzymałe. Miasto
Jastrzębie-Zdrój wprowadza
wielorazowe kubki, z których
będzie można korzystać
podczas miejskich imprez.

IDZIESZ NA IMPREZĘ?
WEŹ ZE SOBĄ
MIEJSKI KUBEK!

Po raz pierwszy z wielorazowych kubeczków można było skorzystać podczas „Pikniku w kurorcie”. Pojawiły się również na tegorocznych Dniach Miasta i mają szansę stać się znakiem rozpoznawczym miejskich imprez
Wielorazowe kubki to pomysł praktykowany w wielu miastach
na świecie. Rozpowszechniane są one podczas imprez. Kubeczki z Jastrzębia-Zdroju wyposażone są w specjalną klamrę, która

pozwala na wygodne i bezpieczne przenoszenie napojów, nawet
podczas koncertów. Po ich zakończeniu gadżet można zabrać do
domu, a następnie przynieść ze sobą na kolejne wydarzenia. Serdecznie do tego zachęcamy. Wielorazowe kubeczki to kolejny krok
w kierunku wyeliminowania w naszym mieście zbędnych, jednorazowych plastików.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Jastrzębie-Zdrój, 07.06.2022 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Zgodnie z § 17 Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.601.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój:
Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, iż na dzień 29.06.2022 r. godz.: 12:00
został ogłoszony nieograniczony przetarg pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzosowej 12A w Jastrzębiu-Zdroju.
Przeznaczenie lokalu – działalność usługowo-handlowa.
Charakterystyka lokalu:
– powierzchnia użytkowa: 151,57 m²,
– powierzchnia dodatkowa (udział w częściach wspólnych budynku): 14,98 m²,

– powierzchnia grzewcza: 166,55 m².
Wadium: 1000,00 zł;
Termin wpłaty wadium 29.06.2022 r., do godz. 11:00,
Termin składania ofert: 29.06.2022 r., do godz.: 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.mzn.jastrzebie.pl oraz pod numerem tel.: 32 47 87 016.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości

“MAŁY NOSPR” PEŁEN JAZZU
„Liczę na spotkanie dusz” – powiedziała w wywiadzie przed festiwalem JAZZtrzębie Aga Zaryan. I tak też się stało. Czerwcowe
koncerty, zorganizowane w ramach festiwalu zahipnotyzowały
publiczność przybyłą do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju.

Wypadki w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka” odmieniły program
tegorocznego JAZZtrzębia. Wydarzenia, które miały odbyć się
w kwietniu, w większości zostały przesunięte na kolejne miesiące.
Za sprawą tych zmian dwa jazzowe światy spotkały się w Jastrzę-

biu-Zdroju jednego dnia: Przemysław Chmiel Quartet zagrał tuż
przed koncertem Agi Zarayan.

Wieczór ten rozpoczęły mistrzowskie instrumentalne kompozycje na saksofon, kontrabas i perkusję. Muzycy wykonali program
z debiutanckiej płyty, która zdobyła nominację do nagrody fonograficznej Fryderyk w 2021 roku. Następnie sceną zawładnęła Aga
Zaryan, budując niezwykle poruszający i spójny program z utworów, przynależących do (wydawałoby się) odmiennych muzycznych
światów: od subtelnych piosenek z repertuaru Abbey Lincoln przez
przeboje Tiny Turner, po piosenkę „Nim przyjdzie Wiosna” Czesława Niemena do słów Jarosława Iwaszkiewicza.
– Festiwal to ludzie, którzy są z nami i dla których go organizujemy –
podkreślał dyrektor artystyczny festiwalu, Przemysław Strączek.
Tego wieczoru nie było chyba nikogo, kto nie wyszedłby z sali muzycznej bez łzy wzruszenia.
Okazji do spotkań z jazzem będzie jeszcze kilka – 19 lipca odbędzie
się panel dyskusyjny, a dzień później warsztaty mistrzowskie i koncert Kristjana Randalu. Są także plany koncertów jazzowych w późniejszych miesiącach. Festiwal, jak i koncerty jazzowe organizowane
są przez Fundację Kreatywności Artystycznej – Jazzu Trzeba.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Maciej Kanik
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ÓSMY RAZ UDOWODNIŁY,
ŻE ZASŁUGUJĄ NA PIĄTKĘ
Z PLUSEM
Tegoroczny bieg odbył się pod hasłem „Jestem szczęściarą”. Ponad 1000 kobiet nie tylko ze Śląska, ale też z innych województw
i sąsiednich Czech, biegło i maszerowało ulicami Jastrzębia-Zdroju
podczas VIII Jastrzębskiego Biegu Kobiet i VI Marszu Nordic Walking. Uczestniczki pokonały dystans 5,3 kilometra. Wystartowały
spod Urzędu Miasta, skąd al. Piłsudskiego i al. Jana Pawła II dotarły pod Szpital Wojewódzki, po czym wróciły tą samą trasą na ulicę
Harcerską. Meta znajdowała się tradycyjnie na Stadionie Miejskim.
– Frekwencja była duża, jak co roku. Musieliśmy ustalić limit i ograniczyć liczbę uczestniczek, bo zainteresowanie było ogromne. Te, które
się pospieszyły, są tu dzisiaj z nami – komentowała w dniu imprezy
Zofia Florek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Zawodniczki podkreślały, że choć biorą udział w wielu zawodach,
i konkurują z mężczyznami, lubią raz w roku spotkać się tylko
w „babskim” gronie. – Rywalizacja z panami przynosi lepsze rezultaty, ale spotkanie samych pań jest naprawdę świetne, właśnie
dlatego przyjeżdżam co roku – mówiła tuż po przekroczeniu mety
jedna z uczestniczek.
Najszybszą biegaczką okazała się Sandra Michalak z Wisły
Wielkiej, która pokonała trasę w 18 minut i 32 sekundy. Drugie
miejsce zajęła Michalina Mendecka-Zejdler z Łazisk Górnych,
a trzecie – Joanna Griman z Rybnika. Najszybszą jastrzębianką
była Aneta Suwaj.

TRENER ZOSTAJE, PREZES ODCHODZI.
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SEZONU.
Grzegorz Kurdziel pozostaje na stanowisku pierwszego trenera
GKS-u Jastrzębie i poprowadzi nasz zespół w rozgrywkach eWinner 2. Ligi w sezonie 2022/2023.
Od 6 czerwca nasi zawodnicy pracują według indywidualnych
rozpisek treningowych, a na 20 czerwca zaplanowano wznowienie drużynowych przygotowań do sezonu 2022/2023, podczas
których rozegramy pięć meczów sparingowych.
Funkcję Prezesa Zarządu przestał pełnić Marcin Ćwikła, a pełniącym obowiązki – do momentu powołania nowego Prezesa
Zarządu – będzie członek Rady Nadzorczej, Adrian Brachaczek.
tekst i fotografia: GKS Jastrzębie

W VI Marszu Nordic Walking najlepsza była Anna Zaczyńska-Skiba z Legnicy. Przejście ponad 5 kilometrów zajęło jej 33 minuty i 3 sekundy. Tuż za nią na podium stanęła Joanna Kołodziej
z Rudy Śląskiej i Katarzyna Basista z Pszowa.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografie: Łukasz Parylak

NICOLA GIOLITO ŻEGNA SIĘ
Z JASTRZĘBSKIM WĘGLEM
Chce się skupić na pracy w sztabie szkoleniowym reprezentacji
Włoch, gdzie jest asystentem Ferdinando De Giorgiego.
W sezonie 2021/2022 Nicola Giolito pełnił w Jastrzębskim Węglu
funkcję trenera przygotowania motorycznego. Po odsunięciu Andrei Gardiniego do prowadzenia zespołu po porażce w pierwszym
meczu ćwierćfinału play off z Treflem Gdańsk, przejął on drużynę
jako pierwszy trener. Wywalczył wicemistrzostwo kraju.
tekst: Jastrzębski Węgiel, fotografia: Łukasz Parylak

NIE PRZEGAP „JASTRZĘBSKIEJ DYCHY”
Trwają zapisy do X Biegu Ulicznego Jastrzębska Dziesiątka, który w tym roku odbędzie się 17 września. W tym
roku, w ramach naszego biegu, odbędą się również oficjalne Mistrzostwa Województwa Śląskiego na 10 km.
Limit startujących – 600 zawodników. Więcej informacji, regulamin oraz panel zapisów znajdziecie na stronie
www.biegjastrzebie.pl.
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„WYWALCZYĆ SWÓJ STYL”

Aleksandra Cyrek podbija polskie i europejskie ringi. Szturmem wdziera
się do krajowej czołówki pięściarek. Jest świeżo upieczoną brązową
medalistką mistrzostw Europy i triumfatorką mistrzostw Polski.
Zapraszamy do lektury wywiadu.
Od czego zaczęła się Twoja przygoda z boksem?
Chciałam trenować sztuki walki, ale wiedziałam, że to sport kontaktowy i bałam się zacząć sama, nie znając tam nikogo. Kolega
chodził do klubu i stwierdziłam, że pójdę z nim. I tak to się zaczęło.
Trenuję ponad 4 lata.
Początki bywają trudne, jak przezwyciężyłaś strach?
W sportach walki najważniejsza jest psychika, odpowiednie nastawienie i wtedy wszystko się układa. Teraz współpracuję już z trenerami kadry narodowej, kładą na to bardzo duży nacisk. Powtarzają nam, że mamy być silni, udawać groźnych, to robi wrażenie
na rywalkach.
Teraz przeciwniczki boją się Ciebie?
Na arenie międzynarodowej jeszcze nie, ale tutaj, powiedzmy
w województwie, to się zdarza. Niedawno miałam stoczyć walkę
w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Tadeusza Wijasa,
ale walczyłam z tą dziewczyną miesiąc wcześniej, no i tym razem
odmówiła wyjścia do ringu.
Jakie to uczucie brać udział w mistrzostwach Europy w Sofii?
Byłam podekscytowana, to był mój pierwszy udział w takiej dużej imprezie. Wiedziałam, że to ważny start, więc trzeba było się
bardzo dobrze przygotować, nastawić fizycznie i psychicznie, więc
byłam pewna i wychodziłam z głową do góry. W pierwszej walce
nie spodziewałam się, że wygram w pierwszej rundzie. Sędzia po
trzech liczeniach przerwał pojedynek. Druga nie do końca poszła
po mojej myśli, ale według niektórych wynik mógł pójść w dwie
strony, werdykt sędziów był niejednomyślny. W przyszłym roku
wrócę i postaram się o złoto.

Jak trenowaliście w „COVIDZIE”?

Nie miałaś dużo czasu na odpoczynek.

Kto jest twoim bokserskim idolem?

Zaraz potem były mistrzostwa Polski i tam zdobyłam złoty medal.
Podczas mistrzostw moja kategoria wagowa była najbardziej oblegana ze wszystkich, ale to nic – wtedy bardziej cieszy wygrana.

Chcę wywalczyć swój styl, wypracować go. Podpatruję wielu zawodników, ale nie chcę być dokładnie jak ktoś, więc nie koncentruję
się na jednym nazwisku.

Wiktoria Sądej, Laura Grzyb, Aleksandra Cyrek – skąd biorą się
sukcesy zawodniczek BKS-u?

Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

To było dosyć ciekawe. Jak był ten najgorszy moment, łączyliśmy się na kamerkach. We własnym zakresie biegaliśmy, trenowaliśmy w domach, każdy próbował na własną rękę się ruszać.
Później w mniejszych grupach przychodziliśmy na salę, wszystko
było dezynfekowane. Niedobrze to wspominam – wtedy bardzo
przytyłam, to było straszne. Chociaż akurat lekcje zdalne bardzo
mi pasowały (śmiech).

Może chłopacy mają większą konkurencję, a może to nasza kobieca
siła i wytrwałość. Widać to na przykładzie mistrzostw Europy –
dziewczyny przywiozły pięć medali, chłopacy jeden.

W przeciwieństwie do większości dziewczyn – jestem praworęczna, ale moją mocniejszą ręką jest lewa. Szczególnie wychodzi mi
lewy sierp i przedłużenie akcji. W tym roku zaczęłam być też bardzo aktywna na nogach, więc uważam, że siła jest po mojej stronie.

Jak wyglądają Twoje przygotowania?

Czym jest dla Ciebie ten sport?

Trenuje mnie Andrzej Bajko, Jarosław Pietrzyk i Jacek Ostaszewski. Pomaga też prezes Andrzej Porębski. Współpracujemy teraz
z kadrą narodową, więc staramy się podpatrywać z międzynarodowej areny coraz to nowsze szkolenie, żeby było na czasie. Często jeżdżę na zgrupowania i turnieje międzynarodowe, żeby obyć
się z ringiem. Takie zgrupowanie wygląda różnie, w zależności od
etapu przygotowania. Przeważnie mamy 3 treningi dziennie, jest
odnowa biologiczna – bardzo dużo stamtąd wyciągamy. Od tego
roku zaczęłam pracę z trenerem motorycznym, więc moje treningi
dzielą się na te, z moimi klubowymi trenerami i te, które robię indywidualnie na siłowni. W klubie – wytrzymałość, kondycja, technika
i sparingi, na siłowni – motoryka, siła, dynamika, w zależności od
czasu, w którym się znajduję, etapu przygotowań.

Boks gra w moim życiu dużą rolę. Czasami są dwa treningi dziennie, więc nie mogę wychodzić kiedy chcę ze znajomymi. Jeżeli jestem na zgrupowaniu, to nie ma mnie w szkole. Później trzeba
nadganiać sprawdziany, kartkówki – codziennie kilka trzeba napisać. No i wiadomo – regeneracja i odpoczynek. Po prostu muszę
się wyspać, a nie iść na imprezę. To są wyrzeczenia, ale jeżeli chce
się wejść na wyższy poziom – uważam, że warto.
Co Cię czeka w przyszłości?
W tym roku mamy Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska – to będzie weryfikacja, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii
w listopadzie – mam nadzieję, że to będę ja.
Rozmawiał Łukasz Parylak, fotografia: Michal Kirszling
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