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Drodzy jastrzębianie,
dziś najważniejsza jest walka o nasze zdrowie i życie. Nie ma pilniejszej i ważniejszej sprawy. Jako miasto dołożyliśmy wszelkich starań,
by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności,
pogody ducha, dobrego nastroju,
sukcesów w życiu
zawodowym i prywatnym
życzy
w imieniu
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda

Musimy jednak zdać sobie sprawę, że to od naszej postawy wiele
zależy. Musimy być odpowiedzialni i solidarni. Musimy zwłaszcza
teraz wykazać się dyscypliną i cierpliwością.
Stoimy przed jednym z największych egzaminów z naszego człowieczeństwa. W obliczu szerzącej się epidemii bądźmy dla siebie
serdeczni, wyrozumiali, pomocni. Tylko razem jesteśmy w stanie
przeciwstawić się tej chorobie. I o to gorąco apeluję.
Epidemia koronawirusa to nie tylko problem medyczny. To także narastający problem gospodarczy. Kiedy pandemia się skończy, musimy być gotowi na to, jak poradzić sobie z długotrwałymi skutkami
tych bezprecedensowych wydarzeń.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że największą rolę w organizowaniu
pomocy i stymulowaniu gospodarki odegra państwo, bo tylko władza centralna ma narzędzia i środki, które mogą systemowo podnieść z zapaści gospodarkę całego kraju. Jednak aby pomóc przedsiębiorcom ratować miejsca pracy w małych jastrzębskich firmach,
podjęłam decyzję o uchyleniu czynszów za miejskie lokale użytkowe
na najbliższe trzy miesiące. Odroczyliśmy także terminy wpłat należności z tytułu podatków.
W tym czasie powinniśmy solidarnie, wzajemnie wspierać się, by
w przyszłości nasz lokalny biznes mógł normalnie funkcjonować,
dlatego zaapelowałam w imieniu jastrzębian, którzy prowadzą mikro, małe i średnie firmy, do wszystkich wynajmujących o rozważenie
możliwości wprowadzenia ulg ratujących przedsiębiorców. Wiem, że
dziś wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, dlatego dziękuję tym, którzy
już angażują się w pomoc osobom prowadzącym swój biznes.

Przyszło nam przeżywać
Święta Wielkiej Nocy
w niezwykle trudnym czasie.
Tym goręcej życzę Wam wszystkim
zdrowia, siły i ogromnego wsparcia
ze strony rodziny, przyjaciół i bliskich.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
przyniesie nam wiarę
i nadzieję w nowe jutro.
Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Jak nigdy wcześniej życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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TAK WIELE ZALEŻY OD NAS SAMYCH

W chwili, gdy przyszło nam oddawać
do druku gazetę w Jastrzębiu-Zdroju
mieliśmy potwierdzone dwa przypadki
zachorowania na koronawirusa. Obie
osoby czuły się dobrze i były odizolowane. W tym czasie 186 osób objętych
było kwarantanną, 12 decyzją sanepidu i 174 graniczną.

Sytuacja jest jednak dynamiczna. Prawdopodobnie szczyt zachorowań jeszcze
przed nami, dlatego tak ważne jest, abyśmy stosowali się do wszystkich zaleceń służb medycznych. To trudne, bo jak
na złość jest ładna pogoda. Tym bardziej
apelujemy do Państwa - ograniczajmy
nasze kontakty z innymi do niezbędnego minimum i nie wychodźmy z domów
poza ściśle określonymi przypadkami.

Jeśli szukać jakichkolwiek pozytywów
trwającej epidemii, to można je znaleźć
w ogromnej energii społecznej i chęci
niesienia pomocy, których właśnie
jesteśmy świadkami. Jastrzębianie
jak tylko mogą, angażują się w walkę
z koronawirusem. Tym razem w ruch
poszły nożyczki, a efektem pracy
mają być maseczki ochronne dla
lekarzy i pielęgniarek.

DOBRA STRONA
EPIDEMII

Zachowajmy zasady bezpieczeństwa,
takie jak zachowanie dystansu od innych
ludzi w miejscach pracy, bezwzględna
higiena osobista, unikanie skupisk ludzkich oraz ograniczenie do minimum kontaktów interpersonalnych.
tekst: Izabela Grela

Wolontariuszki siadają za maszynami
do szycia i produkują w domowych
zaciszach hurtowe ilości cennego produktu zabezpieczającego przed zakażeniem koronawirusem.
Jastrzębianie na ile mogą, angażują się
w walkę z koronawirusem. Organizowane jest wsparcie psychologiczne,
dla pracowników służby zdrowia organizowane są posiłki a sieć wolontariuszy pomaga potrzebującym w robieniu zakupów.
Kolejnym pomysłem na przeciwdziałanie epidemii jest szycie maseczek
ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek.
Szyją pojedynczy mieszkańcy. Szyją
także w grupach zorganizowanych. Jedno jest pewne – zasięg jest ogromny.
– Działamy w dwóch grupach. Szyje Artystyczna Pracownia Krawiecka Moddi, ale
i sześć wolontariuszek. Wszystkie hobbystycznie. Czas tego wymaga, byśmy sobie
pomagali – mówi koordynatorka akcji
Aleksandra Fabisz-Zblewska.
Do tej pory uszyły ponad 350 maseczek. Wszystkie trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 oraz Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego.
tekst: Izabela Grela
fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Więcej o jastrzębskiej solidarności
przeczytasz na stronach 10-11.

CO JEST POTRZEBNE
DO ZROBIENIA MASECZKI?
+ foto szycie maseczek

1. Bawełna 100% najlepiej tzw. pościelowa, gramatura ok. 100-150 g lub mikrofibra 150g/dwuwarstwowa.
2. Flizelina - miękka, elastyczna, nie
może być podgumowana. Jeśli nie ma,
to dwie warstwy bawełny lub mikrofibry wystarczą.
3. Gumki lub troczki do zamocowania.
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26 marca br. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odbyła się
III zwyczajna sesja Rady Miasta. Jastrzębscy radni podjęli m. in. uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020
rok, określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
w ramach Programu Stypendialnego
Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020.
Mając na uwadze dobro bezpańskich
zwierząt, radni zdecydowali o ich losie
zaakceptowali uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta.

fot. Łukasz Parylak

MARCOWE
POSIEDZENIE
RADY MIASTA

Wychodząc naprzeciw społecznym problemom, radni przyjęli uchwałę w sprawie
zmiany Statusu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwałę w sprawie utworzenia
placówki wsparcia dziennego pod nazwą
„Przyjaźń” przy ulicy Dunikowskiego.
Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przyjęto uchwałę dotyczącą
zastosowania pakietu ulg utworzonych
przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta
dla przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju.
Również podczas tej sesji radni rozpatrzyli kwestię wsparcia dla naszych sąsiadów, przyjmując uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu.
tekst: Jacek Majewski

JASTRZĘBIE WSPIERA SĄSIADÓW
50 000,00 złotych – właśnie
taka kwota zasili budżet powiatu
raciborskiego z przeznaczeniem
na wsparcie dla Szpitala Rejonowego im. Dr. Józefa Rostka
w Raciborzu, który został przemianowany na szpital zakaźny.
Z racji obowiązujących przepisów
miasto nie mogło bezpośrednio
wesprzeć raciborskiej jednostki.
Równocześnie władze miasta są
w stałym kontakcie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 2. Jak zapewnia dyrekcja szpitala, na chwilę obecną placówka
posiada wszystkie niezbędne
środki do walki z koronawirusem.
tekst: Jacek Majewski
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fot. archiwum

ZAŁATW SPRAWY URZĘDOWE
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.
JAK TO ZROBIĆ? PRZECZYTAJ!
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy
potwierdzać swoją tożsamość w internecie i załatwić wiele spraw
urzędowych bez wychodzenia z domu. Podpowiadamy, jak założyć profil zaufany.

Profil Zaufany a konto bankowe

Profil Zaufany - co to jest?

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank
Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska,
Alior Bank oraz w serwisie pocztowym Envelo.

Profil Zaufany jest podpisem elektronicznym, dzięki któremu można online załatwiać sprawy na wielu portalach urzędowych. Jest
to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują
jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

Po zalogowaniu się na swoje konto bankowe należy wyszukać
formularz zakładania Profilu Zaufanego, a następnie uważnie
czytać informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.
Operację należy potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym.

Te dane to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil Zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Za pomocą profilu zaufanego można
więc skutecznie potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Po założeniu Profilu poprzez konto bankowe, przy logowaniu na PZ
należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

Co daje Profil Zaufany?
Posiadając Profil Zaufany można m.in. złożyć wniosek o dowód
osobisty, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka, złożyć deklaracje podatkowe, złożyć wniosek
o świadczenie w programie Rodzina 500 Plus, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, założyć firmę, wznowić lub zawiesić
działalność gospodarczą czy sprawdzić stan punktów karnych.
Jak założyć Profil Zaufany?
Wszyscy posiadacze numeru PESEL mogą założyć Profil Zaufany. Usługa jest bezpłatna. Profil ważny jest przez trzy lata, potem
można przedłużać jego ważność o kolejne trzy lata. Każdy może
posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
Można go założyć na kilka sposobów. Zdecydowanie najprościej jest
to zrobić za pomocą internetowego konta bankowego. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut. Wszystko dlatego, że nasze dane
w banku są wiarygodne (zostały już uwierzytelnione podczas zakładania konta) i nie musimy już ich osobiście potwierdzać w urzędzie.

Podpis kwalifikowany
Istnieje też możliwość założenia Profilu Zaufanego na stronie
pz.gov.pl za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Posiadanie podpisu pozwoli nam założenie PZ bez wychodzenia
z domu. Po standardowej rejestracji wniosek trzeba będzie podpisać - można to zrobić wyżej wymienionym podpisem kwalifikowanym lub w punkcie potwierdzającym (np. w oddziale ZUS,
urzędzie skarbowym czy poczcie).
Jak czytamy na stronie rządowej, „podpis kwalifikowany możesz
kupić u jednego z dostawców. Listę firm w Polsce znajdziesz na
stronie NCCert (Narodowego Centrum Certyfikacji). Możesz też
skorzystać z e-podpisu wydanego przez kwalifikowane podmioty
w dowolnym kraju UE”.
Dodajmy jeszcze, że założenie Profilu Zaufanego jest bezpłatne,
w przeciwieństwie do podpisu kwalifikowanego. Profil zakładany
jest od razu, a ważny jest przez trzy lata.
źródło: www.gov.pl
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Rewitalizacja Parku Zdrojowego
dobiega końca. Dotychczas udało
się odnowić główną aleję, główny
plac i sąsiednie ścieżki spacerowe.

PRZEBUDOWA
ŁAZIENEK
WZNOWIONA
Mostostal Zabrze, firma wykonująca modernizację budynku Łazienki III wznowiła roboty. Chwilowy przestój wynikał z konieczności wprowadzenia korekty w projekcie budowlanym. Budynek
pochodzi z 1920 roku, a jego modernizacja to jak operacja na żywym organizmie. I, jak przy każdej budowie, zdarzają się niespodzianki. Tym razem poprawić należało założenia konstrukcyjne.
– Projektant w ramach wcześniej zawartej umowy dokonał koniecznych zmian. Wymagały one dodatkowego zatwierdzenia przez konserwatora zabytków, który trzyma pieczę nad Parkiem Zdrojowym.
Stąd opóźnienia w budowie – wyjaśnia Maria Pilarska, naczelnik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne wymogły konieczność
uzyskania ponownego pozwolenia na budowę. Po dopełnieniu
wszelkich formalności, roboty ponownie ruszyły.

PARK ZACHWYCI NAS
JUŻ W MAJU

Firma Melkad, która wygrała przetarg, do końca maja zakończy
przebudowę i odrestaurowanie placu głównego pomiędzy Domem Zdrojowym i Galerią Historii Miasta wraz z fontanną, muszlą koncertową, ścieżką przed frontem i za budynkiem GHM.
Roboty miały bardzo szeroki zakres. Ujęły również odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej, oświetlenie
terenu, schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury. Wszystko pod okiem wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Katowicach.
Dodatkowo w ramach dofinansowania w wysokości prawie 12
milionów złotych, w miejscu dotychczasowego parkingu powstanie plac reprezentacyjny otoczony wodnymi kaskadami.
Pojawią się również elementy małej architektury (ławki z bloków granitowych, klomby wokół fontanny). Wyremontowane
i wymienione zostaną istniejące schody i murki oporowe, dzięki
czemu Park Zdrojowy będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość dopełni nowoczesny system oświetlenia nadający temu miejscu niezwykły klimat.
Przetarg na tę część robót zostanie ogłoszony jak tylko zakończy się przygotowanie kosztorysu inwestycji.

tekst i fotografia: Izabela Grela

tekst i fotografia: Izabela Grela

NAJPIĘKNIEJSZA TRASA ROWEROWA
NIEDŁUGO BĘDZIE GOTOWA

Dobre wiadomości płyną z frontu robót na
Żelaznym Szlaku Rowerowym. Na wszystkich czterech odcinkach prawie gotowe są
podbudowy. Jeśli warunki atmosferyczne
będą sprzyjające, po świętach ruszą prace
związane z nałożeniem ostatniej warstwy
powierzchni mineralno-epoksydowej.
Kolejnym etapem będzie wykonanie miejsc
rekreacyjnych i pozostałej infrastruktury.
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A to oznacza, że jeszcze tego lata pojedziemy Żelaznym Szlakiem Rowerowym o długości 29 kilometrów. W Jastrzębiu-Zdroju
trasa będzie liczyć prawie 10 km. Łącznie
powstanie pętla łącząca ze sobą Godów,
Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Piotrowice
k. Karwiny i Karwinę o długości około 42
kilometrów (złożą się na nią również szlaki
wytyczone po drogach).
tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

NIE TYLKO WIADUKT,
ALE I RONDO!
Przetarg na budowę wiaduktu na Alei Piłsudskiego został ogłoszony.
I to nie wszystko. Wraz z nim jednocześnie budowane będzie rondo na
skrzyżowaniu alei z Graniczną i Północną.

– Z uwagi na duży zakres robót i, co się z tym wiąże, wysoką wartość inwestycji, obowiązuje nas pełna procedura przetargowa zgodnie z procedurą
unijną – mówi Jarosław Piechaczek, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

TO BĘDĄ SZKOŁY
JAK MARZENIE!
Trwająca od kilku miesięcy przebudowa Szkoły Podstawowej nr 17 w jastrzębskiej dzielnicy Ruptawa nabiera rumieńców. Widać już efekty prowadzonych tam
robót. Budynek podzielony jest na części, z uwagi na
planowaną w przyszłości eksploatację górniczą i możliwość wystąpienia szkód z nią związanych. Ściany są
zakotwiczone za pomocą ciągów. Zakończyła się kompleksowa wymiana dachu, budowa instalacji fotowoltaicznej i wymiana kotła węglowego na gazowy.
Obecnie roboty koncentrują się na wykończeniu wnętrza. Montowana jest winda, bo szkoła zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podjazdy na klatkach schodowych już są gotowe. Podobnie jak sala gimnastyczna i toalety. Przypomnijmy,
że przebudowa SP 17 kosztowała 18 mln złotych.
Bez zakłóceń przebiegają roboty związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18. Obecnie wykonawca
jest na etapie wymiany instalacji. Przypomnijmy, że
według projektu dotyczyć to będzie sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej i cieplnej.
Jednocześnie prowadzone są roboty tynkarskie a także te związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Budowany jest też szyb windy. Dodajmy, że
budynek zostanie poddany termomodernizacji. Sala
gimnastyczna i kuchnia będą wyposażone w klimatyzację. Szkoła otrzyma nowe oświetlenie typu LED oraz
instalację fotowoltaiczną. Zostaną tez wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych.
tekst i fotografie: Izabela Grela

A to oznacza, że wykonawcę inwestycji poznamy w połowie roku. Planowany termin rozpoczęcia budowy wiaduktu zależy bezpośrednio od
procedury przetargowej. Roboty budowlane potrwają niecałe 2 lata.
– Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie konkursu i informację o ewentualnym
dofinansowaniu ze środków funduszu dróg samorządowych. Aplikowaliśmy
w połowie 2019 roku i liczymy, że niebawem zostanie on rozstrzygnięty –
dodaje Jarosław Piechaczek.
Co warte uwagi, wraz z wiaduktem budowane będzie jednocześnie rondo na skrzyżowaniu alei z Graniczną i Północną. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście. W tym miejscu powstanie
rondo turbinowe, które ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników
ruchu drogowego i znacznie poprawić płynność przejazdu.
Nieprzypadkowo te dwie inwestycje zaplanowano w jednym czasie. –
Łatwiej będzie jednocześnie budować i wiadukt i rondo, niż zamykać przejazd z powodu budowy wiaduktu a następnie ograniczać ruch drogowy z powodu budowy ronda – tłumaczy.
Budowa ronda będzie realizowana etapami zgodnie z uzgodnioną z wykonawcą organizacją ruchu.
Przypomnijmy, że projekt budowy wiaduktu zakłada między innymi
budowę dwóch niezależnych mostów, osobno dla każdej z jezdni.
Obiekt podzielony będzie, jak do tej pory, na dwa pasy w każdym kierunku. Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy gwarancję, że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, będzie wydłużona. Poprawione zostaną także parametry drogi, która awansuje z automatu do kategorii
dróg głównych.
Przy budowie wiaduktu część wąwozu zostanie zasypana, jednak pozostawiony zostanie przepust na planowaną budowę torów kolejowych.
Powstaną też dwa przyczółki. Z uwagi na znaczne obciążenia przekazywane przez podpory, przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego
pod fundamentami przyczółków oraz pod konstrukcjami z gruntu zbrojonego. Dodatkowo teren będzie palowany.
Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 szerokości. By przyspieszyć roboty, wykonany zostanie nie z lanego betonu, a z prefabrykatów. Powstanie również 300 metrów bieżących drogi, ze ścieżkami
rowerowymi i chodnikami, a także oświetlenie uliczne.
tekst: Izabela Grela
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15 MILIONÓW WART JEST
PAKIET WSPARCIA DLA
JASTRZĘBSKIEGO BIZNESU!
Wszystko wskazuje na to, że ekonomiczne skutki epidemii będziemy odczuwać
jeszcze długo po wyleczeniu ostatniego
pacjenta. Mając to na uwadze, już teraz
miasto podjęło niezbędne kroki, które
mogą w realny sposób wesprzeć przedsiębiorców w walce z kryzysem. – W ten
sposób staramy się pomagać ratować małe
firmy i setki miejsc pracy – mówi prezydent
Anna Hetman.
Wprowadzony pakiet wsparcie dla biznesu opiera się na 8 działaniach:
1. Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości za okres IV, V, VI do
30 września. Nie będzie pobierana opłata prolongacyjna a od przedsiębiorcy nie
będą wymagane dodatkowe dokumenty.
W praktyce oznacza to zapewnienie większej płynności finansowej przedsiębiorców przez najbliższe pół roku. Będą mogli
dysponować 13 milionami złotych, które
musieliby wpłacić miastu z tytułu podatku.
2. Obniżamy czynsze w miejskich lokalach usługowych. Ulga obowiązywać będzie przez najbliższe 3 miesiące (IV,V,VI).
Dla branż wskazanych ustawą umorzony
zostanie czynsz w całości. O 50 procent,
jeżeli obroty spadły o 50 procent, a o 30
procent, jeżeli obroty spadły o 30 procent. Dzięki temu najemcy zaoszczędzą
około 180 000zł.
3. Zwalniamy z podatku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
wskazaną w ustawie dotyczącej COVID
19 za okres IV, V, VI. Będzie to możliwe
na wniosek przedsiębiorcy. Dzięki temu
wspieramy małych przedsiębiorców
kwotą 1 miliona złotych.
4. Umarzamy opłatę za dzierżawę gruntów
za okres IV, V, VI. Jest to możliwe na wniosek
przedsiębiorcy. Dla branż wskazanych ustawą umorzenie w całości. Dla pozostałych
proporcjonalnie: o 50 procent jeżeli obroty
spadły o 50 procent i adekwatnie jeżeli o 30
procent. Z tego tytułu przedsiębiorcy mogą
zaoszczędzić około 20 000zł.
5. Na wniosek przedsiębiorcy umorzymy
w całości lub w części płatności za dzierżawę i czynsz, przy spełnieniu warunków
wynikających z ogólnych przepisów ustawy.
6. Zgodnie z ustawą przesuwamy termin
płatności za użytkowanie wieczyste do 30
czerwca 2020r.
7. Podtrzymujemy dotacje dla niepublicznych żłobków w wysokości 200zł
dla żłobków i 100zł dla klubów dziecięcych. Nie wyga to dodatkowych
dokumentów. Skorzysta z tego sześć
jastrzębskich placówek. Dzięki temu zaoszczędzą około 60 000 zł.
8. Obniżamy opłaty na targowisku w okresie IV, V, VI. Dla branż wskazanych ustawą umorzenie w całości. Dla pozostałych
proporcjonalnie: o 50 procent jeżeli obroty
spadły o 50 procent i adekwatnie jeżeli
o 30 procent. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy zyskają ok 80 000zł.
tekst: Izabela Grela

„JASNE, ŻE JASTRZĘBIE”
– KUPUJ LOKALNIE!
Na faceboookowym profilu zbierać będziemy oferty właścicieli sklepów, rzemieślników, usługodawców, restauratorów i producentów, funkcjonujących
w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystko po to,
by łatwiej było odnaleźć małe, lokalne firmy. Nawet najdrobniejsze zakupy
czy zamówienia mogą mieć wpływ na
ich utrzymanie. – W tym trudnym i zaskakującym dla nas wszystkim okresie
pomóżmy przetrwać naszym lokalnym
przedsiębiorcom: sklepikarzom, restauratorom, usługodawcom czy rzemieślnikom.
Wystarczy, że część codziennych zakupów
zrobicie właśnie u nich, jedzenie zamówicie w jednej z jastrzębskich restauracji,
a zamiast odwoływać wizytę w salonie
kosmetycznym – przełożycie ją. Kupując
on-line, sprawdźcie, czy firma jest z Jastrzębia-Zdroju. Planując remont domu czy
mieszkania, zarezerwujcie ekipę już teraz,
a sprzęty i materiały do tego potrzebne zamówicie w jednym z lokalnych zakładów

czy sklepów. Tych kilka zmian w codziennej rutynie może mieć niebagatelny wpływ
na naszą wspólną przyszłość – mówi
prezydent Anna Hetman.
Fanpage „Jasne, że Jastrzębie” można znaleźć pod adresem www.
f a ce b o o k . co m /J a s n e -że -J a s t r zę bie-112240907025173
Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w akcji, powinni przesłać swoją
ofertę (opis działalności, godziny otwarcia, zdjęcie lub logo i dane adresowe) na
adres: jasne@um.jastrzebie.pl.
Telefon kontaktowy:
32 47 85 146 lub 32 47 85 181.
Oferty firm, proponujących jedzenie
z dowozem zbieramy również na stronie www.jastrzebie.pl w ramach akcji
#siedzenachacie – #ogarniamszame.
tekst: Barbara Englender

Miasto Jastrzębie-Zdrój wprowadza szereg ulg
dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Prezydent apeluje, by podobną solidarność
wykazali również wynajmujący lokale.

SOLIDARNIE, WZAJEMNIE
WSPIERAJMY SIĘ
Jastrzębianie, których firmy mają swoje siedziby w budynkach należących do
miasta, mogą liczyć na umorzenia czynszów, bądź przesunięcie ich w czasie.
W specjalnym liście do właścicieli lokali prezydent Anna Hetman poprosiła spółdzielnie oraz innych właścicieli nieruchomości, by rozważyli wprowadzenie podobnych rozwiązań dla mikroprzedsiębiorców, a także małych
i średnich firm.
– Czas, w którym wszyscy znaleźliśmy się, jest dla nas nowy, nieznany i szczególnie trudny. Dla każdego, niezależnie po której stronie się znajduje. Pandemia
spowodowana koronawirusem i związane z tym ograniczenia powodują ogromne straty w gospodarce oraz budżetach przedsiębiorców, budżetach domowych,
budżecie miasta oraz innych podmiotów działających na rynku. Musimy mieć
wszyscy świadomość, że wiele firm może nie przetrwać trudnego okresu, kiedy
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej są bardzo ograniczone lub
wręcz niemożliwe, dlatego każde, choćby najmniejsze wsparcie jest bardzo cenne. Wiem, że podobnie jak wszyscy jesteście Państwo w trudnej sytuacji, dlatego
dziękuję tym, którzy już angażują się w rozwiązania skierowane do osób fizycznych i przedsiębiorstw – pisze Anna Hetman.
tekst: Barbara Englender
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Prezydent Jastrzębia-Zdroju
Anna Hetman zaapelowała
o wdrożenie rozwiązań
osłonowych dla osób
zatrudnionych w Czechach,
które od 27 marca br. po
powrocie do domu w Polsce
są wysyłane na 14-dniową
kwarantannę. Zdaniem
prezydent, dla setek osób może
to oznaczać utratę pracy.

PRZEZ
KWARANTANNĘ
STRACĄ PRACĘ?

– Obowiązkowa kwarantanna dla mieszkańców naszego regionu pracujących w Republice Czeskiej to ogromny problem i coraz realniejsze widmo utraty pracy. Dlatego też dziś
zwróciłam się do premiera Mateusza Morawieckiego z pilną prośbą o przyjęcie rozwiązań systemowych, umożliwiających objęcie
mieszkańców naszego miasta pomocą państwa lub dedykowanym i sfinansowanym
przez rząd programem osłonowym – poinformowała prezydent Jastrzębia-Zdroju.
– Jednocześnie zaapelowałam o przyjęcie
rozwiązań, które umożliwią samorządowcom
przygranicznych miast skuteczną osłonę naszych mieszkańców. Liczę, że strona rządowa
podejdzie do tej sprawy odpowiedzialnie –
dodała Anna Hetman.
Dotąd, od momentu zamknięcia granic
w związku z epidemią koronawirusa,
osoby zatrudnione w państwie sąsiednim
były zwolnione z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy
w drodze do domu.
Od 27 marca br., na podstawie zmienionego rozporządzenia ministra zdrowia, również te osoby będą objęte kwarantanną.
Oznacza to duże problemy dla co najmniej
kilku tysięcy osób - tylko w kopalniach
czeskiej spółki węglowej OKD pracuje ok.
1,8 tys. Polaków - w dużej części mieszkańców przygranicznych miejscowości.
Prezydent Jastrzębia-Zdroju w specjalnym
liście zaapelowała do premiera o rozwią-

zania, które pomogą ludziom mogącym
praktycznie z dnia na dzień stracić pracę.
Zdaniem prezydent, już za chwilę mieszkańcy miasta pracujący za granicą będą
potrzebować konkretnej pomocy - w tym,
być może, finansowej.
Obecnie w większości, pozbawieni są nawet świadczeń ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie Anny Hetman, wsparcie tych ludzi wymaga ścisłej
współpracy między rządem a samorządami. Prezydent zasugerowała możliwość
modyfikacji obecnych przepisów, równocześnie podkreślając, że konieczność
ochrony przed epidemią koronawirusa
w oczywisty sposób wymaga zastosowania szczególnych środków. – W pełni rozumiem nadzwyczajną i niespotykaną sytuację,
w której się znaleźliśmy, i wynikającą z niej
troskę o jak najlepsze zabezpieczenie naszego kraju. Nie może jednak ona odbywać się
kosztem konkretnych osób, którym wprowadzonym rozporządzeniem wskazano - jako
alternatywę utraty pracy, kilkunastodniową
rozłąkę z rodzinami poprzez zamieszkanie
po stronie czeskiej, pozostawiając im jeden
dzień na podjęcie tak istotnej decyzji – napisała Anna Hetman.
Osoby zatrudnione w Czechach w swoich
apelach do parlamentarzystów podkreślają, że obecnie przekraczanie granicy państwowej powoduje, iż w ciągu dnia ich stan
zdrowia jest wielokrotnie kontrolowany
przez polskie i czeskie służby poprzez po-

miar temperatury, podczas gdy stan zdrowia pracowników zatrudnionych w Polsce
często w ogóle nie jest kontrolowany.
Zwracają też uwagę na „nieadekwatność
i nieproporcjonalność wprowadzonych
rozwiązań” - Czechy wprawdzie zamknęły granice dla obywateli 12 państw, w tym
Niemiec i Austrii, ale Polacy zostali z zakazu wjazdu wyłączeni.
Ponadto polscy pracownicy zatrudnieni
w czeskich zakładach czują się dyskryminowani z powodu dostępu do świadczeń
społecznych. Podkreślają, że o ile inni
obywatele polscy powracający z zagranicy
i objęci 14-dniową kwarantanną mogą liczyć na stosowne świadczenie wypłacane
przez pracodawcę lub ZUS, oni mogą liczyć
jedynie na zaświadczenie sanepidu na potrzeby czeskiego pracodawcy.
Pracownicy z Polski obawiają się, że
w efekcie obecnej sytuacji za jakiś czas
zostaną zastąpieni przez Czechów, którzy
w związku z ograniczeniami związanymi
z epidemią stracili pracę. Według ostatnich szacunków, w tej sytuacji w Czechach
znalazło się około 800 tys. osób.
Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. w Czechach zatrudnionych było ok. 47,5 tys. Polaków. Statystyka
nie obejmowała osób, które w Czechach
założyły działalność gospodarczą.
tekst i fotografia: Izabela Grela
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KWARANTANNA DISCO
ROZŚWIETLIŁA BLOKI

Najpierw barwna iluminacja,
potem balkonowa dyskoteka.
W tym trudnym czasie DJ Wąski
zadbał o nastroje jastrzębian.
„#Zostańwdomu” – taki napis wyświetliły światła laserów na jednym z jastrzębskich bloków. W miniony weekend
mieszkańcy ulicy Wielkopolskiej mogli
również uczestniczyć w krótkiej, „balkonowej” dyskotece, którą DJ Wąski zorganizował pod hasłem „Kwarantanna disco”.
Wszystko po to, by zachęcić jastrzębian
do pozostania w domach podczas epi-

demii koronawirusa. – Ten pomysł zrodził
się częściowo z nudów, a częściowo z chęci
zmotywowania ludzi do tego, żeby zostali
w domach. Początkowo sam byłem do niego
nastawiony nieco sceptycznie - zastanawiałem się, czy sąsiedzi zaakceptują taką akcję.
Odzew był jednak bardzo pozytywny. Ludzie
wychodzili do okien, migali latarkami, były
też oklaski – tłumaczy DJ Wąski.

Obydwie akcje transmitowane były za
pomocą mediów społecznościowych.
Również tam spotkały się z wyjątkowo
ciepłym przyjęciem. „Było super”, „Uwielbiam to miasto!”, „Jestem dumną jastrzębianką” – można przeczytać w komentarzach na Facebooku.
tekst: Barbara Englender

JASTRZĘBSKIE SZKOŁY DRUKUJĄ
DLA SZPITALA... PRZYŁBICE
Drukarki 3D, należące do Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jastrzębiu-Zdroju, już od kilku dni pracują na wysokich obrotach. Dzięki nim pracownicy szpitala będą mogli bezpiecznie
opiekować się pacjentami.
Choć sam projekt wydaje się prosty, wydruk jednego elementu
może trwać nawet 2-3 godziny. Do plastikowej opaski, stworzonej za pomocą drukarki 3D, należy zamontować folię rozmiaru A4. Tak powstaje przyłbica – nieoceniona pomoc dla lekarzy
i pielęgniarek, opiekujących się osobami zakaźnie chorymi.
Na pomysł, by dzięki drukarkom 3D tworzyć przyłbice, wpadła Agata Fecek – nauczycielka informatyki z Zespołu Szkół
numer 6 im Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Prototyp
przyłbicy stworzył jej kolega z pracy, Wacław Gadziejewski.
By produkcja mogła ruszyć pełną parą, projekt przeniesiono
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju,
gdzie zawiaduje nim Artur Hausman. Wydrukowane opaski
dostarcza do biura, a pracownicy oczyszczają gotowe elementy z nierówności, nawiercają otwory w foliach i składają przyłbice w całość. Prócz drukarek należących do Centrum, w ruch
poszedł również prywatny sprzęt – będący własnością Artura
Hausmana i jednego z uczniów.
Cały projekt prowadzony jest w ścisłej współpracy z jastrzębskim szpitalem. Trafiły do niego już dwie pierwsze
partie przyłbic. Za każdym razem jego pracownicy przekazują
sugestie, co jeszcze można poprawić. – Wiele rzeczy wciąż jest
do ustalenia. Na przykład pracujemy z dwoma rodzajami filamentu. Jeden z nich jest bardziej elastyczny, drugi – odporniejszy
na uszkodzenia. W praktyce wyjdzie, który z nich lepiej spełnia
swoją funkcję i nie traci właściwości po przebywaniu w sterylizatorze. Produkujemy dwa rozmiary przyłbic. Początkowo wydawało nam się, że większe zapotrzebowanie będzie na mniejsze z nich, ale po rozmowie z pracownikami szpitala kładziemy
nacisk na duży rozmiar – mówi Dariusz Przygodzki, dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego.
Akcja drukowania przyłbic to kolejny przykład, jak jastrzębianie potrafią pomagać w obliczu epidemii. – Już wcześniej
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tworzyliśmy rzeczy, które miały ułatwić życie osobom niepełnosprawnym – na przykład czujniki dla niewidomych. Od kilkunastu lat ściśle współpracujemy w takich projektach z Zespołem
Szkół nr 6. Nasi uczniowie pokazywali tego typu produkty na
targach, testował je między innymi Janusz Świtaj. Gdy usłyszałem o tej akcji, od razu postanowiłem się włączyć – tłumaczy
Dariusz Przygodzki. – Niezmiernie się cieszę, że od nas wyszła
ta iskierka. Trzymamy kciuki, by przyłbic udało się wydrukować
jak najwięcej – podsumowuje Jolanta Kłopeć, dyrektorka Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
tekst: Barbara Englender
fotografia: archiwum organizatora

IHELPYOU – ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ LUB SKORZYSTAJ Z APLIKACJI
22 267 17 17 – pod tym numerem infolinii
osoby potrzebujące pomocy w codziennych
sytuacjach (takich jak zrobienie zakupów czy
wyprowadzenie psa) mogą skontaktować
się z wolontariuszami. Jest to element sieci
pomocy sąsiedzkiej, stworzonej przez programistów Marcina Grygierka i Jakuba Króla
wokół aplikacji IHELPYOU.
Infolinia działa codziennie od 9.00 do 22.00.
Podczas rozmowy należy podać kod pocztowy i na jego podstawie konsultant wy-

szuka najbliższych wolontariuszy. Osoba
potrzebująca dostanie do nich bezpośredni
numer telefonu.
Na podobnej zasadzie działa aplikacja IHELPYOU, z której można skorzystać pod adresem ihelpyou.app. Na podstawie geolokalizacji
aplikacja pokazuje wolontariuszy, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Zarejestrowało się w niej już kilka tysięcy osób, które
pragną bezinteresownie pomagać innym.

JAK ZAJĄĆ SIĘ PSEM W CZASIE EPIDEMII?
O SPACER MOŻESZ POPROSIĆ BEHAWIORYSTĘ
Epidemia koronawirusa to trudny czas
również dla właścicieli psów. Jastrzębianie, którzy z powodu ryzyka epidemii boją
się samodzielnie wyprowadzać swoje
zwierzęta, mogą skorzystać ze wsparcia
oferowanego przez behawiorystę, Rafała
Grzybka. – W tym ciężkim dla nas momencie musimy pamiętać także o osobach starszych i chorych, które potrzebują nie tylko
dostarczenia zakupów, ale i pomocy w wyjściu z pupilem na spacer. Jeśli znacie ludzi,
którzy takiej pomocy potrzebują, to służę. Na
spacer z czworonogiem wychodzi osobiście
trener psów, zoopsycholog więc myślę, że
będą w dobrych rękach – deklaruje Rafał
Grzybek, właściciel firmy TropDOGrzybka.
Jak sam przyznaje, pomysł, by w ten sposób się zaangażować, narodził się spontanicznie. – Decyzję podjąłem w ciągu dosłownie kilku minut, jeszcze zanim sytuacja
zrobiła się poważna. Wiedziałem, że taka
pomoc może być potrzebna. Dochodziły do
mnie sygnały, że psy są wyrzucane z domów, bo ludzie boją się, że zwierzęta mogą
przenosić koronawirusa (co zostało oficjalnie
zdementowane przez Światową Organizację
Zdrowia) – tłumaczy Rafał Grzybek.

Nawet jeśli jesteśmy w stanie samodzielnie zajmować się swoim zwierzęciem,
opieka ta wygląda zupełnie inaczej, niż
jeszcze kilka tygodni temu. Musimy ograniczać kontakty z innymi, zamknięte są
parki i wybiegi, a spacery powinny zostać
skrócone do minimum. – Wyprowadzając
psa, trzeba uważać na swoje i jego bezpieczeństwo. Spacery muszą być teraz krótkie,
nie możemy pozwolić sobie na wyjazdy do
lasu czy nad wodę. Równocześnie, psa nie
można zostawić samemu sobie, bo na przyszłość poskutkuje to problemami behawioralnymi. Pamiętajmy, że w życiu naszych
psów również zaszły ogromne zmiany. Musimy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa,
a równocześnie w jakiś sposób zaangażować w domu. Tu niezastąpione są zabawy
węchowe, na przykład z udziałem specjalnych mat czy zabawki typu kong, do których
wkłada się jedzenie. Świetnym pomysłem
jest również nauka sztuczek – w internecie
można znaleźć mnóstwo pomysłów na kreatywne spędzanie czasu ze zwierzętami –
podkreśla Rafał Grzybek.
tekst: Barbara Englender

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ DO HARCERZY!

384 odebrane połączenia, 134 kursy po
zakupy. Harcerska Służba Sąsiedzka od
samego początku epidemii pomaga starszym mieszkańcom Jastrzębia w codziennych czynnościach.

By skorzystać z pomocy, wystarczy zadzwonić na infolinię: 669 232 193. Harcerze z hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta wykonają zakupy bądź odbiorą
leki. – Dla nas jako harcerzy bardzo ważnym
środkiem działania jest służba. W tej trudnej
i zaskakującej sytuacji było to dla nas oczywiste, że musimy znaleźć dla niej miejsce. Mamy
świadomość tego, że nasi poprzednicy musieli
angażować się jeszcze bardziej – np. podczas

wojny. Gdy dowiedzieliśmy się o epidemii,
pomyśleliśmy, że w takiej sytuacji też powinniśmy stanąć na wysokości zadania – mówi
przewodniczka, Kalina Sobczyk.

Jak podkreśla, akcja spotyka się z niezwykle ciepłym przyjęciem. – W 90% otrzymujemy telefon zwrotny z podziękowaniem.
Seniorzy są nam wdzięczni, że nie muszą się
narażać. Wiedzą, że mogą na kogoś liczyć,
a często ich rodziny mieszkają na to zbyt daleko – relacjonuje Kalina Sobczyk.
Pomocą osobom starszym służą tylko
pełnoletni harcerze, wyposażeni w identyfikatory. Jastrzębski hufiec koordynuje
również akcję szycia maseczek. Bierze

w niej udział około 100 pań. Pierwsze
maseczki trafiły już między innymi do pracowników Sądu Rejonowego, placówek
medycznych i pocztowych.

tekst: Barbara Englender

fot. archiwum ZHP
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CO DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE?
WY PYTACIE, MY ODPOWIADAMY

Obecna sytuacja wymaga od nas wielu zmian – musimy
nauczyć się żyć w nowej, zupełnie innej rzeczywistości.
Nic dziwnego, że w głowach mieszkańców rodzi się sporo
nurtujących pytań - oto lista najczęściej zadawanych.
Czy osoby starsze powinny zostać teraz
w domu?

Czy można uzyskać adresy osób, będących na kwarantannie?

W jakim zakresie można poruszać się po
mieście? Czy można pojechać na działkę?

Oczywiście, że osoby starsze powinny zostać w domu. To właśnie one są najbardziej
narażone na zachorowania i mniej odporne na działanie wirusa niż ludzie młodsi.
Nie znaczy to, że młodzi ludzie nie chorują. Wszyscy musimy być odpowiedzialni
i przestrzegać zasad. Osoby starsze zawsze powinny móc liczyć na wsparcie ze
strony rodziny, szczególnie w tym trudnym czasie. Jeśli jednak go brakuje warto,
aby potrzebujące osoby zadzwoniły do
Ośrodka Pomocy Społecznej lub skorzystały z pomocy stowarzyszeń. Ich numery
znajdują się na ulotkach, umieszczonych
na klatkach schodowych.

Nie podajemy takich adresów. To dane
wrażliwe. Zapewniamy, że kontrole policyjne takich osób prowadzone są codziennie,
czasami nawet częściej.

Jak podają eksperci, wyjście na spacer czy
działkę jest możliwe. Oczywiście, trzeba
przestrzegać wszystkich wytycznych ministerstwa zdrowia. Pobyt na działce powinien być ograniczony, jeśli chodzi o liczbę
osób – może to być jedna, maksymalnie
dwie, osoby, pozostające w odpowiedniej odległości. Oczywiście, rodzina, która
mieszka ze sobą, może przebywać razem
na działce. Pobyt na działkach powinien
być w miarę możliwości krótki. Nie chcemy,
by nagle wszyscy mieszkańcy Jastrzębia
znaleźli się równocześnie na działkach.
Apelujemy o rozsądek.

Czy w naszym mieście znajduje się miejsce na kwarantannę osób, które nie mogą
przebyć jej w domu?
W naszym mieście jest takie miejsce.
Jest ono odpowiednio zabezpieczone,
przygotowany jest sprzęt i ludzie, którzy
będą tam pracowali.

PUNKT
PASZPORTOWY
NIECZYNNY
W związku z zagrożeniem koronawirusem, nie można korzystać z usług Punktu Paszportowego w Jastrzębiu-Zdroju.
Placówka, znajdująca się w budynku
Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, jest
nieczynna do odwołania.
Zmiany dotyczą także funkcjonowania
oddziałów w Częstochowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Tam możliwy jest
tylko odbiór paszportu lub złożenie
wniosku niezbędnego z ważnych, niecierpiących zwłoki przyczyn. W takich
sytuacjach należy wcześniej umówić
się telefonicznie. Placówki będą czynne
między godziną 10.00 a 14.00.
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Czy osoby bezdomne mogą być zagrożeniem podczas epidemii?
Osoby bezdomne poruszają się raczej w zamkniętych kręgach. Nie znaczy to, że nie są
monitorowane. Bezdomni są kontrolowani,
mają mierzoną temperaturę. Czuwa nad
tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
Czy w naszym mieście można wprowadzić nakaz noszenia maseczek?
Profesorowie medycyny oraz minister
zdrowia podkreślają, że jeśli ktoś nie jest
chory, nie powinien chodzić w maseczce.
Pamiętajmy, że maseczkę można mieć
na sobie przez krótki okres – godzinę lub
dwie. Po tym czasie mogą się tam gromadzić różne bakterie. Maseczki powinny nosić osoby chore, nie tylko na koronawirusa.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół
średnich?
Rekrutacja do szkół średnich będzie przeprowadzana drogą elektroniczną. Wszystkie informacje szczegółowe otrzymują dyrektorzy. Warto więc pytać w szkołach lub
w Wydziale Edukacji.
Czy świadczenia 500+ będą wypłacane?

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ
DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY?
Do 5 tysięcy złotych pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności można będzie otrzymać za pośrednictwem Powiatowego
Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
Wnioski o pożyczkę, mającą za zadanie
przeciwdziałać kryzysowi wywołanemu przez epidemię koronawirusa,
mogą składać mikroprzedsiębiorcy,
którzy przed 1 marca 2020 prowadzili
działalność gospodarczą.
Jej spłata będzie odroczona o 3
miesiące, a następnie może zostać
umorzona, jeśli pracodawca w tym

czasie nie zredukuje zatrudnienia.
W przeciwnym razie będzie oprocentowana w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
a maksymalny czas spłaty wyniesie
12 miesięcy.
Wnioski o pożyczkę można składać
na dwa sposoby: poprzez platformę
Praca.gov.pl lub do skrzynki nadawczej, znajdującej się przed wejściem
do Powiatowego Urzędu Pracy.
Więcej informacji: tel. 32 4753012
wew. 35.

fot. Łukasz Parylak

Obecnie wszystko na bieżąco jest wypłacane. Miasto na ten moment jest w dobrej kondycji finansowej, a płatności są
regulowane w takich terminach, jakie nas
obowiązują. Podkreślamy bardzo ważną kwestię. Pieniądz fizyczny jest bardzo dobrym nośnikiem do przenoszenia
wszelkich bakterii i wirusów. W związku
z obecną sytuacją odchodzimy od płatności gotówkowych. Również w przypadku
świadczeń rodzinnych środki finansowe
będą przelewane na konto. Informacji na
ten temat może udzielić bank lub Wydział
Świadczeń Rodzinnych.
Czy załatwianie spraw drogą elektroniczną zostanie wdrożone na stałe?
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
i płatności elektroniczne, jak pokazuje
obecna sytuacja, jest konieczne. Ta droga
jest bardzo bezpieczna, zachęcamy osoby, które jeszcze nie są wdrożone w ten
system do tego, aby z niego korzystały.
Pomagajmy osobom starszym w realizacji płatności elektronicznych. Takie
metody zajmują również mniej czasu, ponieważ do tego nie jest konieczne wychodzenie z domu.
Czy możliwe jest odroczenie czynszów
dla przedsiębiorców?
Wszystko to, co dotyczy przedsiębiorców, jest już uregulowane prawnie. Za
każdym razem przedsiębiorca powinien
złożyć wniosek do miasta, takie wnioski
będą rozpatrywane indywidualnie. Dla

nas obecnie jest niezmiernie ważne, żeby
zachować miejsca pracy osób, które nie
mogą teraz pracować, zachować dobrą
kondycję jastrzębskich firm. Pamiętajmy
też, że największe możliwości, by ratować gospodarkę ma państwo. W samorządach musimy dostosować się do obowiązujących ustaw. Więcej o zmianach,
jakie obowiązują przedsiębiorców przeczytacie na stronie www.jastrzebie.pl.
Jakie są plany co do kopalń?
Kopalnie podlegają pod spółkę skarbu
państwa. Decyzje z nimi związane zapadają na poziomie rządowym, my możemy
otrzymywać informacje i kierować jedynie
swoje sugestie. Jednak wszelkie decyzje
podejmuje zarząd i to on decyduje o tym,
jak będzie wyglądała praca w kopalniach.
Jak pomóc osobom, które pracowały
w Czechach?
Już w tej chwili w Powiatowym Urzędzie
Pracy rejestrują się osoby, które utraciły
pracę w Czechach. Robimy wszystko, by
jak najmniej odczuły tę trudną sytuację.
Rozwiązania tego problemu powinny
również znaleźć się w pakiecie przygotowywanym przez rząd, nazywanym
tarczą antykryzysową.
Jakiej pomocy rządowej oczekują samorządy?
Potrzeb jest wiele – zarówno związanych bezpośrednio z rozprzestrzenianiem

się koronawirusa, jak i sytuacją finansową miasta. Poważnym problemem jest
brak dochodów z PIT i CIT. Odczujemy to
w 2021, a może nawet w 2022 roku. Robimy wszystko, by pomóc przedsiębiorcom, jednak nasze działania zależą w dużej mierze od tego, jak będzie wyglądało
rządowe wsparcie. Samorządy muszą realizować wszystkie przewidziane prawem
działania. W tej sytuacji same sobie z tym
nie poradzą. Liczymy na rekompensaty.
Chodzi o mieszkańców, których potrzeby
muszą być zabezpieczone.
Kiedy ruszą prace przy wiadukcie?
Został ogłoszony przetarg na budowę
nowego wiaduktu wraz z rondem oraz
przetarg na modernizację ulicy Północnej.
Mamy nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji, te inwestycje, które są zaplanowane,
będą normalnie realizowane. Liczymy na
to, że oferty na wykonanie zadania spłyną,
następnie zostanie rozstrzygnięty przetarg,
a jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, najpóźniej za dwa miesiące inwestycja będzie
mogła się rozpocząć. Czas realizacji całej
inwestycji to dwa lata. Zaznaczmy, że to nie
będzie remont wiaduktu, ale budowa nowego, a w zasadzie dwóch odrębnych, bardzo do siebie zbliżonych. Skupiamy się na
tym, aby były całkowicie bezpieczne - tak
by w przyszłości, jeśli będzie konieczna ich
modernizacja, jedną ze stron pozostawić do
wykorzystania, a drugą remontować.
tekst: Wiktoria Knesz, Barbara Englender
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fot. Marcin Wójcik

Dania bez „wydziwiatych” składników. O tradycjach
wielkanocnych – również tych kulinarnych – rozmawiamy z Anną
Lerch-Wójcik, etnografką, autorką książki „Pełny bonclok.
Tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju”.
To nie będą zwyczajne święta...
Z pewnością. Święta na ogół obchodzimy
bardzo rodzinnie i uroczyście. W tym roku
będzie inaczej. Liczę jednak, że nawet w wąskim gronie rodzinnym, wszyscy spędzimy je
zdrowo i radośnie. Pomimo wszystko.
Jak zmienią się wielkanocne tradycje
w tym roku?
Przede wszystkim, nie powinniśmy się
teraz odwiedzać. Kiedyś wierzono, że
woda ma moc oczyszczającą – o świcie
w Wielki Piątek, w odświętnych strojach
wchodzono do rzeki i na znak duchowego i cielesnego oczyszczenia obmywano
dłonie, stopy i twarz. Zgodnie z innym
zwyczajem, grupy chłopców zawsze chodziły po domach, żeby w śmigus-dyngus
polewać dziewczyny wodą. W tym roku
powinniśmy zawiesić ten zwyczaj. Najwyżej możemy polać się wodą w najbliższej
rodzinie, być może da się to zrobić w jakiś
sposób wirtualnie...
A czy w Jastrzębiu-Zdroju mamy jakieś
własne, charakterystyczne tradycje
wielkanocne?
Nie spotkałam się z odrębnymi zwyczajami, jednak jest kilka ciekawostek. Choć
należę do kościoła ewangelickiego, gdzie
nie ma tej tradycji, to wydawało mi się, że
w Wielką Sobotę zawsze chodziło się ze

14

www.jastrzebie.pl

święconką. Jak się jednak okazuje, zwyczaj
ten zadomowił się tutaj dopiero w latach
60-tych, 70-tych XX wieku, wraz z napływem ludności ze wszystkich zakątków
kraju. Wcześniej tego nie znano. Ciekawa
jest też sprawa z pisankami, które w kulturze tradycyjnej były ofiarowywane przez
panny w zamian za polanie wodą w śmigus-dyngus. Ich kolor miał duże znaczenie: jeśli panna podarowała zielone jajko,
oznaczało to nadzieję, a żółte odmowę.
Czerwone dostawał wybranek serca,
ciemne jajka natomiast były uznawane za
niezwykle elegancki przedmiot. Warto też
zaznaczyć, że współcześnie pisanki robi
się z wydmuszek – co jest z kulturoznawczego punktu widzenia bezsensowne. Jajka są symbolem nowego życia, wykorzystywano je więc w całości. Pusta skorupka
już takim symbolem na pewno nie jest.
A co gościło na wielkanocnych stołach?
Tradycyjna kuchnia zawsze była skromna
i jednostajna. Wielkanoc poprzedzał okres
Wielkiego Postu, kiedy mięso, tłuszcz
zwierzęcy, cukier czy miód znikały ze stołów. Wszyscy wyczekiwali na dania świąteczne – przygotowywane z naprawdę
najlepszych produktów. Musimy pamiętać, że tradycyjne gospodarstwa były samowystarczalne. Większość składników
pochodziła z własnych upraw i hodowli.

Zakupy takich rzeczy, jak kawa czy cukier
odbywała się w sklepach kolonialnych.
Również teraz łatwo przygotować więc
tradycyjne potrawy bez „wydziwiatych”
składników, za którymi trzeba chodzić po
sklepach czy stać w kolejkach.
Jakie to potrawy?
Święta wielkanocne są ściśle związane ze
spożywaniem jajek. Najprostsza wersja
to jajka gotowane na twardo z chrzanem.
Oprócz tego smażonka ze szpyrkami i ze
sznytlochym, czyli jajecznica z podwędzanym boczkiem i szczypiorkiem. To danie nie jest znane we wszystkich domach,
ale w niektórych rodzinach na śniadanie
wielkanocne spożywa się je obowiązkowo. Tradycyjną potrawą jest również
żur. Na Śląsku, na przednówku, często
jedzono go nawet przez cały dzień: na
śniadanie, obiad i kolację. Wszyscy apelują o to, by jeść dużo kiszonek i budować
odporność. Tu żur jest idealny. Po świętach można również wrócić do tradycji
i przygotować wodzionkę – zamiast wyrzucać czerstwy chleb, który zostanie po
Wielkanocy, wykorzystajmy go do przygotowania zdrowej, rozgrzewającej zupy
z dodatkiem czosnku.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy, świąteczny przepis, który wypróbowałam
sama dopiero w zeszłym roku – na świyn-

celnik, zwany również szołdrą. To ciasto
drożdżowe, w które zawinięta jest biała
kiełbasa, surowa kiełbasa i wędzonka.
Wypieka się go w keksówce, a potem
kroi w sznity, czyli kromki. Tego przepisu nie ma w mojej książce, ale można go
znaleźć na stronie internetowej „Boncloka”. Danie to pochodzi z bardzo wąsko
zakrojonego obszaru: Połomii, Mszany
i Gogołowej, ale znane jest też w naszych sołectwach oraz w niektórych
częściach Śląska Cieszyńskiego.
A co na deser?
Święta kojarzą się z babką drożdżową (na Śląsku zwaną babówką) oraz
babką ucieraną. Tu polecam przepis na
zistę wielkanocną – to prosta ucierana babka z mąki, masła, cukru, jajek
i skórki cytrynowej.
Czy masz jakiś przepis na to, jak przetrwać izolację społeczną i nie zwariować?
Przez to, że mam teraz mnóstwo czasu, dużo gotuję. Wracam do przepisów
z „Boncloka...”. Przed świętami zawsze
farbuję jajka, a mając więcej czasu,
w tym roku wykorzystuję naturalne,
tradycyjne metody. Będę też wyplatać
wianki z wierzby – instrukcję znalazłam
w internecie. Na pewno nie będę siedzieć przed telewizorem. Jest mnóstwo
zajęć, które są idealne na ten czas: można nadrobić zaległości książkowe, można komunikować się zdalnie z rodziną
i znajomymi... Planuję również wykorzystać czas na dalsze poszukiwanie ciekawych przepisów i tradycji. Tu niezwykle
przydatnym narzędziem jest internet.
Poprzez stronę „Boncloka” odzywają się do mnie wnuki, które przekazują
informacje od swoich babć i dziadków.
Nawet w takiej formie można zdobywać
wiedzę, która za 10-15 lat będzie już
niedostępna. Ta przymusowa izolacja
to czas, którego nie chcę zmarnować –
mam za dużo ciekawszych zadań.
rozmawiała: Barbara Englender

JAK PRACUJĄ PRZYCHODNIE?
PODAJEMY NUMERY TELEFONÓW
W związku z zagrożeniem koronawirusem, jastrzębskie poradnie działają
w systemie teleporady. Pacjenci, którzy
wymagają pilnej konsultacji lekarskiej,
umawiani są na określoną godzinę,
wchodzą do przychodni pojedynczo.
Wcześniej, w przedsionku przychodni, pielęgniarka przeprowadza wywiad
z pacjentem. Recepty wystawione są
po telefonicznie złożonym zamówieniu.
Można odebrać je poprzez wiadomość
SMS albo w przedsionku przychodni.

12. Weronika Stefańska, NZOZ “Szeroka”
Praktyka Lekarza Rodzinnego, Osiedle 1000-lecia 15e, 32 471 48 39;

1. “Zdrowie” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul Klubowa 2,
32 471 54 17;

15. Jastrzębie-Zdrój Lidia Warszawska, ul Adolfa Wodeckiego 21,
32 471 12 24;

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju; Aleja Jana
Pawła II 7, 32 478 42 15;

16. Jastrzębie-Zdrój “HONESTUS” s.c.
Joanna Cyl, Agata Guma, Robert Huras, Urszula Lubryka, ul. Wodeckiego
21, 32 470 72 29; 32 756 52 21;

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Sp. z o.o., ul. Łowicka 4;
32-4719626 i 324713906. Rejestracja następnie przekaże numer telefonu komórkowego do konkretnego
lekarza, według złożonej deklaracji.
Rejestracja przydziela orientacyjne
okno czasowe na teleporadę.
4. “Medicor” Sp. z o.o., ul Wielkopolska
2a, 47 16 924, 781 296 501;
5. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju, ul. Górnicza 44; 32 756 32 31,
32 756 32 32;
6. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Węglowa 4c, 32 756 11 54, 32
756 11 61, 32 756 11 61;
7. Puls” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Harcerska 9, 32
471 75 70, tylko e-recepty: 517
221 716, poradnia pediatryczna:
32 47 40 111;
8. NZOZ Ośrodek Zdrowia J. i L. Rybak
Spółka Jawna, ul. Janusza Kusocińskiego 23A, 32 476 44 45; 782 359 021;
9. NZOZ Ośrodek Zdrowia J. i L. Rybak
Spółka Jawna, ul. Komuny Paryskiej
14, 32 473 67 29; 607 576 837;
10. NZOZ ZDRÓJ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska, Płoszaj, Świerkosz,Waluś Spółka Partnerska, ul.
Tadeusza Kościuszki 1; 32 476 21 34;
11. Praktyka Lekarsko-Pielęgniarska
PRO CORDI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. St. Wyspiańskiego 8; 32 473 48 09; 661
802 985; 661 803 012;

13. Weronika Stefańska; NZOZ “Szeroka” Praktyka Lekarza Rodzinnego,
ul. Wielkopolska 2a, 32 471 76 63;
14. NZOZ MEDYKAN Stanisława Moczała, ul Dworcowa 1D, 600 895
647; 32 471 11 01; poradnia leczenia bólu: 606 747 063 (lek. Andrzej
Moczała);

17. “Salus” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wrocławska
12a, 32 471 39 99, 32 47 13 771,
32 47 52 527;
18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Na Zdrowie” Maciej Bogocz, ul. Wielkopolska 2A, 32 471
75 62; 604 233 163;
19. NZOZ Ruptawa J. Świecik-Augustyniak, R. Augustyniak Spółka Jawna,
ul. Cieszyńska 146, 32 471 73 39;.
20. NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Pro Familiae G. A. Warlewscy
Spółka Partnerska, ul. Józefa Rymera 9, 32 725 45 68;
21. NZOZ Medicus 99 Czuczman Sp.
Jawna, ul. Dworcowa 1/D, placówka zawiesza wykonywanie wszystkich badań, zalecamy kontakt telefoniczny. Numery telefonów pod
którymi można uzyskać informację
i udzielane są teleporady: 32 476
45 55 lub 50, 32 434 88 10 lub 11,
881 967 536, 694 172 150,
22. NZOZ Rot-med Poradnia Chirurgii
Ogólnej, ul. Harcerska 9, nr tel 532
533 948, e-mail: rotmed@op.pl.
Masz gorączkę, duszności, kaszel?
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna
całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinfmują
Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.
Całodobowy nr telefonu do
Sanepidu w Wodzisławiu Śląskim:
601 499 841, 695 155 157

fot. Marcin Wójcik
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ŚWIĘTA W CIENIU EPIDEMII

Zamknięte szkoły, ośrodki kultury, obiekty sportowe i granice. Praca
z domu, odwołane festiwale i koncerty - życie nas wszystkich zmieniło
się diametralnie w obliczu epidemii koronawirusa. Święta Wielkanocne
będą w tym roku wyjątkowe. To wiemy już od kilku tygodni.
Dla wielu Wielkanoc to był czas szczególny, spędzany przy rodzinnym
stole, w gronie najbliższych. Nie będzie rodzinnych spotkań, wyjazdów

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

Grażyna i Piotr Piekarscy
Właściciele Browaru Jastrzębie

Jakub Gimiński
Obrońca JKH GKS Jastrzębie

Klaudia Nietrzebka
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Święta Wielkanocne w roku 2020 dla
mnie i dla mojej rodziny, będą zupełnie
inne jak dotychczas. Tradycję mieliśmy
taką, że święta spędzaliśmy w gronie
rodzinnym u naszych kochanych seniorów. W tym roku świąteczne śniadanie,
każda rodzina zje pod swoim dachem.
Jajko, jako symbol życia, będzie miało
w te święta szczególny wymiar.

Święta w tym roku na pewno będą
przebiegać w zupełnie innej atmosferze. Planowaliśmy odwiedzić mój rodzinny Toruń, niestety w obecnej sytuacji będzie to niemożliwe. Dla nas i tak
na pewno będą to wyjątkowe święta.
Spędzimy je pierwszy raz z naszym
siedmiomiesięcznym synem Mikołajem. Zrobimy wszystko, aby te dni miały
swoją magię pomimo tego co obecnie
dzieje się na świecie.

Te Święta będą wyjątkowe. Ciche, spokojne. Z mężem i dziećmi, jednak na
służbie, pod telefonem.

Świat się zatrzymał, dał nam czas do refleksji. Czas na to aby zastanowić się, co
tak w zasadzie jest dla nas najważniejsze. Jest teraz też czas na to, aby w życiu
wiele przewartościować. Świat pędził jak
rozpędzona śnieżna kula, nie zważając
na nic wokoło. Permanentny brak czasu
dla siebie, na wypoczynek, na spotkania
z bliskimi i znajomymi, okazuje się dziś
dużą stratą. Nagle ktoś wyciągnął dużą
czerwoną tarczę ze znakiem „STOP” ,
tym samym uświadomił wiele…
Pozostaje nam dzisiaj dbać o zdrowie swoje i wszystkich dookoła. Pomóc innym, jeśli
jest tylko taka potrzeba. Trzeba jednak żyć
pozytywnie, myśleć pozytywnie. Myśleć,
że pandemia szybko minie. Fakt, że życie
już nigdy nie będzie takie jak dotąd, jest
oczywisty. Wierzę jednak, że wszystko co
najlepsze, jeszcze przed nami.
Wesołych Świąt!
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U mnie w rodzinnym domu o tradycje dbała mama. Najlepiej wspominam wspólne malowanie pisanek, co
roku wymyślaliśmy nowe sposoby
na przyozdobienie jajek. Jeśli chodzi
o potrawy to nie mogło zabraknąć jajecznicy na boczku i żurku z białą kiełbasą. Przez wiele ostatnich lat bardzo
rzadko spędzałem święta w domu, co
spowodowane było wyjazdami hokejowymi lub jedyną okazją na wyjazd
wakacyjny. Gdziekolwiek byłem, zawsze chciałem podtrzymywać tradycje, które wyniosłem z domu, więc
nigdy nie mogło zabraknąć ulubionych
potraw Świąt Wielkanocnych.

Z naszymi rodzicami, którzy są seniorami i rodzeństwem, jedynie w kontakcie
wirtualnym. To dla nas nowość. I co tu
ukrywać, smutne doświadczenie, bo
okoliczności powodują, że nie czuję wyjątkowości świąt wielkanocnych. Nie
towarzyszy nam radość z przygotowań.
To wyjątkowy czas, bo z tyłu głowy czai
się nieustająca obawa o zdrowie rodziny… I o przyszłość…
Dziś moje i męża obowiązki służbowe
determinują funkcjonowanie rodziny.
Mimo wszystko postaramy się zachować tradycję. Chociaż w takim zakresie,
w jakim będzie to dostępne. Pomalujemy z dziećmi pisanki, upieczemy wspólnie wielkanocną babkę. Spędzimy czas
razem, bo oboje z mężem pomimo sytuacji nadal pracujemy.
Tak, to będę wyjątkowe święta, zupełnie inne niż dotychczas. Jednocześnie
sobie, moim pracownikom i wszystkim
mieszkańcom miasta życzę, by święta
te głęboko zapadły w pamięć i pozwoliły w przyszłości na świadome przeżywanie wszystkich chwil z najbliższymi. Żebyśmy nie zapomnieli, co jest na
prawdę w życiu ważne...

do bliskich mieszkających na drugim końcu Polski, być może nie
spotkacie się nawet z rodzicami, mieszkającymi w tej samej dzielnicy…
Nie udekorujecie koszyczka ze święconką, a już na pewno nie
zaniesiecie go do poświęcenia. Nie będzie uroczystego Triduum,
a w lany poniedziałek dzieciaki nie będą ganiać z pistoletami na wodę
po osiedlowych uliczkach.
Zapytaliśmy, jak Święta Wielkanocne w obliczu epidemii przeżywać
będą znani jastrzębianie?

fot. gksjastrzebie.com.pl

Kamil Jadach
Pomocnik GKS Jastrzębie
Tegoroczne Święta chyba wyjątkowo
spędzimy wraz żoną i naszymi zwierzakami w zaciszu domowym.
Ulubiona tradycja związana z Wielkanocą
to zazwyczaj był mecz w Wielką Sobotę.
Jako, że jestem weganinem (nie jem produktów pochodzenia zwierzęcego) moje
potrawy Wielkanocne są nietypowe, podam
jedną z nich: pasztet z soczewicy z ćwikłami.

fot. archiwum prywatne

Piotr Lilla
członek Klubu Wysokogórskiego
Jastrzębie-Zdrój

Agata Piotrkowska
Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Miasta

Tegoroczne święta z pewnością będą
trudne, ale nie będę miał problemów
z wykorzystaniem tego czasu. Spędzę go z moją rodziną. Zajmowanie się
moją 2-letnią córeczką daje mi mnóstwo satysfakcji. Wszystkim polecam,
by skupić się teraz na rodzinie. Dobrze
też zadbać o swoje zdrowie. My w tej
chwili nie mamy możliwości trenowania na ścianie wspinaczkowej, bo obiekt
jest zamknięty. Jednak w domu również
można wykonywać takie ćwiczenia –
zarówno pod kątem wspinania, jak i budowania ogólnej sprawności.

Bez wątpienia będą to święta inne niż
zwykle. Każdego roku spotykaliśmy się
całą rodziną u moich dziadków, dziś nawet nie mogę ich odwiedzić. Nigdy nie
wyobrażałam sobie, że takie radosne
Święta Zmartwychwstania Pańskiego mogą odbyć się bez wypełnionego
kościoła czy bez poświęconych pokarmów. Moim pomysłem na te święta jest
spędzenie ich z rodziną na czacie wideo,
przynajmniej tak możemy się zobaczyć
i usłyszeć. Uwielbiamy grać w gry typu
Monopoly czy Milionerzy, więc na pewno znajdziemy takie, gdzie da się połączyć przez Internet i wspólnie będziemy
się bawić.

Moim ulubionym zwyczajem jest śniadanie wielkanocne, na którym nie może
zabraknąć białej, pieczonej kiełbasy. Teraz z córką odkrywam na nowo pewne
tradycje, takie jak na przykład malowanie pisanek. Sądzę, że tym roku będzie to
główna atrakcja przed świętami.

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

Uwielbiam malować jajka, zawsze robię
to z moim młodszym bratem. Co roku
wychodzą nam przepiękne, kolorowe pisanki. Moją ulubioną potrawą Wielkanocną jest żurek z białą kiełbasą. Mój dziadek
przygotowuje najlepszy na świecie!

Krzysztof Zagaja
człowiek pełen pasji,
właściciel galerii dzwonków

w najbliższym gronie. W te święta zostajemy w domu!

W tegoroczne specyficzne święta zamierzam powrócić wspomnieniami do przeszłości, przeglądając stare albumy ze zdjęciami i nagrania rodzinne na kasetach VHS

Bardzo lubię ozdabiać i malować jajka, wtedy
można wykazać się kreatywnością. Moją ulubioną potrawą jest mazurek. Małżonka piecze
wyjątkowy, tylko na Wielkanoc.
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RACJONALNE
ZARZĄDZANIE
DOMOWYMI
ODPADAMI
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa do 11 kwietnia nie
będą działały: Gminny Punkt
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych GPZON przy ul.
Dworcowej 17D oraz Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK
przy ul. Norwida 34.
Ograniczenia
te
wynikają z ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie
wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa. To wyjątkowa sytuacja również dla
pracowników firm odbierających odpady. Mając na uwadze ich zdrowie, a w dalszej
kolejności
bezpieczeństwo
sanitarne naszego miasta prosimy państwa o przemyślane
i w miarę możliwe ograniczenie i sortowanie odpadów.
Wbrew wielu obiegowym i nieprawdziwym opiniom nie grozi
nam wizja drugiego Neapolu.
Śmieci, które w dalszym ciągu można wyrzucać do kontenerów na osiedlach (oczywiście po ich uprzednim
posegregowaniu), będą sukcesywnie sprzątane. Zakaz dotyczy przede wszystkim odpadów powstający w wyniku prac
remontowo–budowlanych, np.
sanitariatów lub paneli podłogowych oraz elektroodpadów,
do których zaliczamy m.in.: zepsute pralki, lodówki, telewizory, magnetofony, video, dvd,
konsole do gier, komputery,
telefony, świetlówki i żarówki
energooszczędne.
tekst: Jacek Majewski

#OGARNIAMSZAME
ZAMÓW JEDZENIE
Z DOWOZEM DO DOMU
Obowiązek przebywania w domu
nie oznacza rezygnacji z ulubionych
jedzenia. Jeśli nie masz możliwości przygotowania ciepłego posiłku
zawsze możesz skorzystać z oferty
jastrzębskich lokali oferujących jedzenie z dowozem.
Zyza Bar
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10:00-20:00
telefon: 733 401 707.
Pizzeria Wyrwigrosz
godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek:12:00-24:00
piątek - sobota: 12:00-24:00
niedziela: 12:00 – 24:00
telefon: 32 47 32 997.
Darmozjad Grill &Burger
godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek: 12:00-22:00
piątek – sobota:12:00-24:00
niedziela:14:00-22:00
telefon: 881 010 183.
Restauracja Jedynka
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 12:00-19:00
sobota – niedziela :12:00 -18:00
telefon: 32 470 47 05.
Dom Retro
godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 12:00-21:00
telefon: 32 475 76 14.
Włoskie Smaki
godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 12:00-21:00
telefon: 32 307 22 77.
Kuchnia u Bogusi

18

www.jastrzebie.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 10:30–14:00,
telefon: 539 214 464.
Restauracja Olimpia
godziny otwarcia:
wtorek-sobota: 11:00–20:00
niedziela:12:00-20:00
telefon:32 473 10 04.
Pierogarnia Pod Aniołem
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 11:00-18:00
sobota:11:00-17:00
telefon: 728 959 605.
Bar Mleczny Nóż-Widelec
godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota 10:00-14:00
telefon: 515 180 655.
Restauracja UNIWAR
godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10:00 – 18:00,
telefon: 32 473 05 53.
Bar mleczny „Domowe Smaki”
godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 11:00 – 16:00
telefon: 887 822 200, 783 182 200.
Dla Głodnego.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 10:00-22:00
telefon: 515 377 147, 515 377 157.
Krowa Mać
godziny otwarcia:
wtorek – czwartek: 12:00-20:00
piątek – niedziela: 12:00 – 20:30
Prowadzisz usługi
gastronomiczne? Napisz do nas:
promocja@um.jastrzebie.pl

Ruszył program „Aktywny senior w domu”. Dzięki niemu można
ćwiczyć bez wychodzenia z domów. Zestawy ćwiczeń stworzone
są specjalnie z myślą o osobach starszych.

SENIORZE, ĆWICZ
Z NAMI W DOMU

Wiele starszych osób prowadziło przed
pandemią aktywny tryb życia, a zaprzestanie wychodzenia na świeże powietrze spowodowało znacznie zmniejszenie codziennego wysiłku fizycznego.
Regularne ćwiczenia wzmacniają naturalną odporność organizmu, układ
mięśniowo-szkieletowy oraz sercowo-naczyniowy. Pozwalają na zachowanie
sprawności i pogody ducha, gdyż poprawiają nastrój, samopoczucie i poprawiają funkcje poznawcze.

Regularnie podejmowana aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju chorób
przewlekłych, a także ogranicza liczbę
upadków w grupie osób starszych. Stąd
pomysł Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia na bezpłatny
program profilaktyczny „Aktywny senior
w domu”, ukierunkowany dla osób starszych pozostających w domu.
– W trosce o zdrowie państwa i ich bliskich
rekomendujemy, aby, pomimo przebywania
w warunkach domowych, utrzymać aktywność fizyczną. Codzienny regularny ruch pozwala zachować większą sprawność oraz
przyczynia się do poprawy funkcjonowania
układu immunologicznego. Ponadto ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia
wielu chorób przewlekłych, wpływają na
zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadków

oraz poprawiają funkcjonowanie poznawcze
– podkreślają organizatorzy.

Seria filmów z prostymi do wykonania
ćwiczeniami jest publikowana każdego dnia na stronie fizjoterapiaporusza.
pl oraz na kanale Ministerstwa Zdrowia
na youtube.com. Do każdego ćwiczenia
pojawią się komentarze ekspertów odnośnie tempa oraz liczby powtórzeń do
wykonania, a także zachowania właściwej postawy ciała.
Zestawy ćwiczeniowe opracowali fizjoterapeuci, którzy na co dzień współpracują
z pacjentami geriatrycznymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Do wykonywania ćwiczeń nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy mieć wygodne
buty, nieśliską podłogę i wygodny, elastyczny sportowy strój. Przydać może się
zwykłe krzesło. Regularne ćwiczenia powinny stanowić niezbędny punkt każdego
dnia nie tylko podczas epidemii.
tekst: Izabela Grela

TELEFONICZNE
WSPARCIE DLA
SENIORÓW
Obecna sytuacja wynikająca
z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju
wymaga od nas wszystkich
reorganizacji życia oraz codziennych nawyków. W trosce
o dobro naszych najbliższych,
przyjaciół oraz sąsiadów staramy się robić wszystko, co
w naszej mocy aby ochronić
ich przed negatywnymi skutkami pandemii. Musimy jednak pamiętać, że zagrożone
są szczególnie osoby starsze,
schorowane, często samotne.
Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości oraz
zdając sobie sprawę z potrzeby osób starszych Śląska Rada
ds. Seniorów uruchomiła specjalny telefon wsparcia.
Drodzy Seniorzy jeśli czujecie się samotni, potrzebujecie wsparcia lub po prostu
rozmowy – dzwońcie. Każdy
z Subregionów Województwa
Śląskiego ma swoją osobę dyżurną dostępną przez siedem
dni w tygodni w wyznaczonych godzinach.
Teren całej aglomeracji śląskiej:
Janina Piwowarczyk pod nr tel.:
511 287 927 w godzinach od
9:00 do 17:00, Ewa Kulisz pod
nr tel.: 666 031 514 w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od
17:00 do 22:00.
Jastrzębie-Zdrój: Krystyna Jurewicz nr tel.: 501 531 782 w godzinach od 15:00 do 22:00.
tekst: Jacek Majewski
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- UWAGA - UWAGA- UWAGA PASZPORTOWY
32 4785376
TERENOWY PUNKT
o Twoje bezpieczeństwo
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W trosce
32
4785291
Urząd
Miasta
MIEJSKI
ZESPÓŁ
OBSŁUGI Jastrzębie-Zdrój do odwołania pracuje w trybie
TRANSPORT
nadzwyczajnym. Budynek będzie zamknięty
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