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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

941

uchodźców znalazło
już schronienie
w naszym mieście

Nakład:
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Skandal z wyciekiem
danych osobowych,
a w tle druga afera
Prezydent Anna Hetman
została ukarana naganą
za ujawnienie danych osobowych
jednej z mieszkanek, która
poinformowała o bulwersujących
praktykach w Straży Miejskiej.
REKLAMA

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

str. 2

Sześć pożarów w ciągu
jednego dnia
Wypalanie traw stało się
prawdziwą plagą w naszym
mieście.

str. 4

Jeszcze nie czas na
pożegnanie z węglem
JSW z miliardowym zyskiem,
a w kolejnych latach może być
jeszcze lepiej.
str. 6

ZAĆMA
n Zaćma już od 100 zł.
n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Nie musisz zgadzać się na najtańszą soczewkę w Polsce.
n Wszystkie badania w dniu zabiegu - bez dodatkowych opłat.
n Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu.
n Każdy otrzymuje gratis pakiet o wartości ponad 100 zł.: okulary UV, krople itp.
n Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny.
n Refundacja z NFZ wynosi 1800 zł.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886
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Dwie afery w jednym
www.naszejastrzebie.pl
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Prezydent miasta zamiast chronić, ujawniła dane mieszkanki, która zwróciła uwagę na naganne praktyki
niektórych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Anna Hetman została za to upomniana przez Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Sprawa jest bulwersująca i dwuwątkowa. W tym wydaniu gazety skupimy się
na tle administracyjno-prawnym, a za miesiąc opiszemy obyczajowe smaczki tej historii.

N

asze dane osobowe są świętością. Chronią je przepisy
unijne i krajowe. Do instytucji, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe, należą urzędy miejskie. Magistraty muszą być szczególnie odporne na wyciek wrażliwych informacji o mieszkańcach. Co w takim razie powiedzieć o Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju?
Dane jednej z mieszkanek przekazała
osobie nieuprawnionej sama prezydent
miasta i to w sytuacji, kiedy absolutnie
nie wolno było tego zrobić!
REKLAMA

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2019 roku.
Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju zaalarmowała prezydent Annę Hetman o praktykach, do jakich dochodziło z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. O co chodziło napiszemy wkrótce. W każdym razie to nie był zwykły donos. Opisana sytuacja była niepokojąca, bulwersująca i wiarygodnie zrelacjonowana. Takie sygnały powinno się
potraktować poważnie i zlecić wewnętrzne śledztwo, a być może przekazać sprawę do rozpatrzenia także innym instytucjom.
Należy też bezwzględnie
chronić źródło informacji, choćby
ze względu na ryzyko zemsty
ze strony osób, które opisano
w skardze.

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Malchera
pow. 56,00 m2
parter, mieszkanie
po remoncie
cena: 247 000 zł
tel. 601 976 218
M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
po generalnym
remoncie
pow. 34,50 m2
cena: 179 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 37,00 m2
cena: 147 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Tymczasem prezydent miasta uznała, że jest
to zwyczajny, jeden z wielu „donosów” na pracowników jednostek podległych magistratowi. Łamiąc wszelkie procedury przekazała dane mieszkanki komendantowi Straży Miejskiej
i funkcjonariuszce, która jest opisana w skardze. Na rezultat tej niefrasobliwości nie trzeba było długo czekać. Przeciwko mieszkańce, w jastrzębskim Sądzie Rejonowym zostało
wszczęte postępowanie o zniesławienie z prywatnego oskarżenia funkcjonariuszki Straży
Miejskiej. To szokująca sprawa.
Obywatelka, która w dobrej wierze chciała
zwrócić uwagę na nieprawidłowości
dziejące się - jej zdaniem - w miejskiej
instytucji, po raz pierwszy w życiu
wylądowała w sądzie jako oskarżona.
Co najciekawsze, jej proces ujawnił wiele nowych szczegółów, potwierdzających, że skarga na funkcjonariuszy Straży
Miejskiej mogła być zasadna. Równolegle zaczęło się inne postępowanie. Mieszkanka, która stała się ofiarą wycieku swoich
danych poskarżyła się na prezydent Annę Hetman do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrok UODO był jednoznaczny.
- Prezydent nie wykazał prawidłowości i legalności udostępnienia danych. Nie wykazał również w jaki sposób dokonał wyważenia interesów obu stron - prawa do zachowania prywatności przez wnioskodawczynię oraz prawnie uzasadnionego interesu funkcjonariuszki Straży Miejskiej. Dla niniejszej sprawy
nie ma jednocześnie znaczenia, w jakim celu faktycznie funkcjo-

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

TEM
Z OK AT
ŁADK
I
nariuszka wykorzystała pozyskane dane osobowe, bowiem sam
proces oceny zasadności wniosku o udostępnienie danych osobowych był wadliwy - czytamy w wyroku.
Prezydent miasta została upomniana przez Prezesa UODO.
Zamiast wyciągnąć lekcję z tej historii Anna Hetman postanowiła brnąć dalej i odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
WSA utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok.
Sprawa jest bulwersująca. Prezydent otrzymała wiarygodne
informacje, że w podległej jej Straży Miejskiej mogło dochodzić do sytuacji - delikatnie mówiąc - narażających na szwank
reputację tej instytucji. Rozsądny gospodarz miasta postarałby
się najpierw wyjaśnić, czy faktycznie dzieją się nieprawidłowości i w jaki sposób można im zaradzić. Tymczasem w Jastrzębiu-Zdroju postąpiono wbrew podstawowym regułom zarządzania kryzysowego. Nie dość, że sprawa została zlekceważona to jeszcze prezydent miasta udostępniła dane informatorki,
narażając ją na odwet ze strony osób opisanych w skardze. Będziemy wracać do tej bulwersującej sprawy.
Jerzy Filar

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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PIOTR SZEREDA, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” i przewodniczący Rady Miasta:

nasi mieszkańcy okazali wielkie
serce uchodźcom z Ukrainy.
- Od czego zaczęliście?
- Wszyscy pracownicy,
członkowie Rady Nadzorczej
oraz Zarządu i oczywiście nasi lokatorzy ruszyli ze zbiórką rzeczy, które są potrzebne
uchodźcom oraz Ukraińcom,
którzy bronią swojej ojczyzny.
Ofiarowaliśmy też swoją pracę, pomoc rzeczową i finansową. Zaczęliśmy szukać lokali mieszkalnych i użytkowych,
które można szybko przygotować do przyjęcia rodziny
z Ukrainy. Robimy wszystko
co w naszej mocy, aby pomóc
w jak najszerszym zakresie.

Minął ponad miesiąc od barbarzyńskiej
napaści Rosji na Ukrainę. W wojnie giną
żołnierze i tysiące cywilów. Ponad 2 miliony
ukraińskich kobiet i dzieci przekroczyło
naszą granicę. W Jastrzębiu-Zdroju dzięki
wolontariuszom, ludziom dobrego serca
znalazło schronienie ponad 900 uchodźców.
- Czy Spółdzielnia „JASMOS” też pomaga uchodźcom?
- W obliczu tak okrutnej
wojny same słowa wsparcia,
koncerty, marsze nie wystarczą. Dramatyczna sytuacja
narodu ukraińskiego sprawiła, że w polskich sercach
obudziły się wielkie pokłady
współczucia i empatii. Ruszyła wielka pomoc dla rodzin
uciekających przez bandytami w rosyjskich mundurach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JAS-MOS” zareagowała natychmiast. 25 lutego przeprowadziłem rozmowy z naszymi pracownikami i z kilkoma stowarzyszeniami szukając pomysłów i rozwiązań na
kompleksową pomoc. 28 lutego wraz z Radą Nadzorczą
nie tylko zajęliśmy stanowisko w kwestii wojny, ale także zostały podjęte kluczowe
decyzje o niesieniu faktycznej pomocy.

- Na jakim etapie są Wasze
działania?
- Jak na razie przygotowaliśmy cztery mieszkania, które zostały przekazane do użytku uchodźcom. Jedno udostępniła nasza lokatorka, z którą wspólnie wyposażyliśmy lokal w niezbędny sprzęt AGD,
meble, podstawowe przedmioty zaczynając od pasty do zębów, jedzenia po wyposażenie
w garnki, sztućce, pościel itp.
Część rzeczy pochodzi z darów
od lokatorów i naszych pracowników, pozostałe musieliśmy dokupić.
- Czy można liczyć na kolejne lokale mieszkalne?
- Obecnie trwają prace nad
przekształceniem dwóch lokali użytkowych w mieszkania, które zostaną przygotowane do zasiedlenia. Chcemy
przyjąć rodziny z Ukrainy do
mieszkań w pełni wyposażonych. Chcemy, aby nasza pomoc była kompleksowa i długotrwała. Te rodziny muszą
jak najszybciej zintegrować się
ze społecznością naszego mia-

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87

sta. Normalnie żyć, pracować,
uczyć się.
- Zakłada Pan, że to nie jest
przejściowa sytuacja, ale długotrwały stan?
- Niestety tak. Nikt się nie
spodziewał tego co zrobił Putin. To wykraczał poza wszelką skalę wyobraźni normalnych ludzi. Ta wojna jest prowadzona z użyciem siły nie tylko w stosunku do wojska, ale
do ludności cywilnej. Z pełną
premedytacją są niszczone całe
miasta. Nasza pomoc jest kierowana do tych najsłabszych
dzieci, kobiet i seniorów.
- Rozmawiamy o tym jak
realizuje pomoc spółdzielnia
mieszkaniowa, ale jest pan
też przewodniczącym Ra-

dy Miasta. Jak wywiązuje się
z tego zadania samorząd?
- Mieszkańcy okazali wiele serca. Goszczą obecnie 941
uchodźców w tym 470 dorosłych i 471 dzieci. W tej liczbie miasto zabezpiecza schronienie 43 uchodźcom. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te
osoby są zarejestrowane przez
Straż Miejską, urzędnicy i policja sprawdzają warunki zakwaterowania i zaopiekowania.
Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz z wolontariuszami pracują na pełnych obrotach. 120
dzieci już uczęszcza do szkoły. Nasi rodzice wraz z nauczycielami pomagają w przygotowaniu podstawowych podręczników i przyborów do nauki.
Dzieci otrzymują też bezpłatne
wyżywienie w szkole. Ucznio-

wie z Ukrainy korzystają również z nauki online. Dzięki internetowi mają kontakt ze swoimi nauczycielami i rówieśnikami. Służba zdrowia przyjmuje w razie potrzeby i udziela uchodźcom niezbędnej pomocy. Urząd Miasta prowadzi rejestrację i nadaje numery
PESEL, które usprawniają i ułatwiają normalne funkcjonowanie obywatelom Ukrainy w naszym kraju. Dla uchodźców jest
bezpłatna komunikacja. Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje wraz z pracodawcami nowe oferty pracy. Trzeba powiedzieć, że jak na razie wszystko
funkcjonuje jak w dobrze ustawionym zegarku. Ale jeszcze
wiele pracy jest przed nami.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

NOWE WZORY
TAPET

Mimo remontu wiaduktu
jesteśmy otwarci, można
do nas dojechać! Zadzwoń,
a powiemy Ci jak. Zapraszamy.

Zrób zakupy przez internet:

www.exclusivecarpets.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

Jastrzębie-Zdrój
/exclusivecarpetspl, tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-17, sob.: 10-13

www.naszejastrzebie.pl
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Sześć pożarów w ciągu jednego dnia

Foto: PSP Jastrzębie-Zdrój

u Wypalanie traw stało się prawdziwą plagą w naszym mieście.

K

ażdego roku na początku wiosny, policja, strażacy, ekolodzy i media alarmują o niebezpiecznych skutkach wypalania traw. I zawsze jest tak
samo, a w tym roku nawet
gorzej. Ludzie nagminnie
wypalają zielone nieużytki
myśląc, że tak można i trzeba. Nic bardziej mylnego.
Za wzniecanie takich
pożarów grożą dotkliwe

kary finansowe, a w skrajnym przypadku można
trafić do więzienia, nawet
na 10 lat, jeśli ogień spowodował zagrożenie życia
i zdrowia innych ludzi albo mienia, na przykład budynków.
Panuje też
bezsensowny mit,
że pożar użyźnia
glebę.

Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje
się jałowa. Płomienie zabijają, np. dżdżownice i hamują
naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki
któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby. Ogień zabija także owady, np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy
kuropatwy oraz niszczy ich
siedliska. Niszczone są rośli-

REKLAMA

ny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Według naukowców,
po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by powrócić
do stanu sprzed pożaru. Podczas pożaru tworzy się toksyczny dym. Palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody
gruntowe, jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca
pożarom emisja pyłów i gazów zagraża również, np. kierowcom poruszającym się po
drogach w pobliżu pożarów.
Nierzadko ogień przenosi się
na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi do-

bytku, a czasami odbierając
zdrowie czy życie.
Każdego roku do
szpitali trafia wiele
osób poparzonych
właśnie w takich
pożarach. Są też
ofiary śmiertelne.
Często zresztą to właśnie
podpalacze cierpią w wy-

niku swoich działań, bo
ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Straż pożarna ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich
zdarzeń. Strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą
szybko dojechać do innych
pożarów.

15 marca strażacy PSP Jastrzębie-Zdrój aż sześć razy
wyjeżdżali do akcji gaszenia traw. Każdego roku, głównie
w marcu i kwietniu, w Polsce odnotowuje się dziesiątki tysięcy zgłoszeń związanych z pożarem traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To także tragiczna statystyka. W tym roku, w skali kraju zginęły już dwie osoby, a dziewięć zostało ciężko poparzonych.

Dzienny Dom Pomocy dla seniorów

ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ
W Jastrzębiu-Zdroju brakowało takiego miejsca. Nowa
placówka powstała z myślą o rodzinach, które opiekują się
osobami starszymi, a muszą chodzić do pracy.

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

NASZE PLACÓWKI GWARANTUJĄ:
• profesjonalną opiekę oraz rzetelne przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole;
• ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
• czas pracy uwzględniający potrzeby rodziców (6:00-17:00);
• ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia
sportowe Kangurek, rytmikę, dogoterapię);
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w tym zajęcia
logopedyczne.
W NASZYCH PLACÓWKACH ZATRUDNIAMY SZTAB SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:
OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, TYFLOPEDAGOGÓW, SURDOPEDAGOGÓW, SPECJALISTÓW DO PRACY Z DZIEĆMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU, TERAPEUTÓW SI, NEUROLOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, REHABILITANTA!!!
PROWADZIMY TERAPIĘ SŁUCHOWĄ METODĄ TOMATISA.

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

TELEFON: 32 4711559, 574 340 030, 575 962 591

Foto: UM Jastrzębie-Zdrój

DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)

D

zienny Dom Pomocy przyjmuje ludzi, którzy potrzebują wsparcia,
ale nie całodobowej opieki. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniesie
1,4 mln zł. Większość środków pochodzi
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzienny Dom Pomocy będzie działał do końca czerwca 2023 roku, lecz w budżecie miasta zabezpieczono środki na kolejne dwa lata funkcjonowania. Na seniorów czekają cztery wyremontowane pokoje, a w nich wygodne fotele, przestrzeń do zajęć grupowych, stanowiska komputerowe, sprzęt do fizjoterapii,
książki oraz gry planszowe. Na ścianach zostały już zawieszone pierwsze imiona, osób,

które będą korzystać z tej formy opieki. O dekorację pracami plastycznymi zadbały dzieci
z placówki wsparcia dziennego. Wszystko po
to, by osoby starsze mogły czuć się jak u siebie
w domu. Seniorzy mogą tu spędzać czas od
7.00 do 17.00. Będą mieli zapewnione śniadanie i obiad. Wezmą również udział w zajęciach ze specjalistami oraz w wycieczkach do
kina lub teatru.
Zgodnie z przepisami, podstawą do przyjęcia do Dziennego Domu Pomocy w JastrzębiuZdroju jest wywiad środowiskowy. Następnie
należy czekać na decyzję administracyjną oraz
decyzję o odpłatności, która jest uzależniona
od sytuacji materialnej kandydata.

www.naszejastrzebie.pl
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Czy Jastrzębie-Zdrój jest

atrakcyjne do życia?
u W klasie miast na prawach powiatu, w Jastrzębiu-Zdroju są jedne z
najtańszych mieszkań w Polsce. W skali regionu mniej zapłacimy za
metr kwadratowy tylko w Bytomiu. Słaba jest także dynamika wzrostu
cen mieszkań w naszym mieście. To kolejny sygnał na to, że JastrzębieZdrój nie jest postrzegane, jako atrakcyjne miejsce do życia.

P

ismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”, znane
z najbardziej rzetelnych rankingów w Polsce, tym razem wzięło pod lupę ceny nieruchomości
mieszkaniowych. Przeanalizowano
dynamikę zmian w okresie 20142019. Celowo pominięto lata 2020
i 2021. Pandemia wywołała na rynku nieruchomości spore ruchy, także
o spekulacyjnym charakterze, co może wywołać mylny obraz trendów.
Ekskluzywne grono miejscowości z najwyższymi cenami mieszkań, przekraczającymi w 2019 roku
6 tysięcy złotych za metr kwadratowy tworzy 11 jednostek: pięć miast
wojewódzkich (Warszawa, Gdańsk,
Kraków, Poznań, Wrocław), trzy
miasta na prawach powiatu (Sopot,
Świnoujście, Gdynia) i trzy powiaty

ziemskie (tatrzański oraz kamieński
i kołobrzeski).
Jastrzębie-Zdrój wypada bardzo
słabo. Jeśli chodzi o ceny, na 48
miast na prawach powiatu zajmujemy 46. miejsce. Za nami są już tylko
Wałbrzych i Bytom. W rankingu

opisującym dynamikę zmiany cen,
też wypadamy źle. Jesteśmy na 36.
miejscu, a w śląskiej klasyfikacji trafiliśmy do jednego koszyka z miejscowościami, które borykają się
z poważnymi problemami społecznymi i rozwojowymi.

5

Średnia cena w złotówkach za metr kwadratowy mieszkania w 2019 r.
Liczba oznacza miejsce w ogólnopolskim zestawieniu.
4519
7 Tychy
4509
8 Bielsko-Biała
4057
12 Częstochowa
4051
13 Gliwice
3753
21 Jaworzno
3622
25 Siemianowice Śl.
3591
26 Żory
3523
27 Chorzów
3360
33 Dąbrowa Górnicza
3241
35 Sosnowiec
3019
40 Rybnik
2959
41 Mysłowice
2839
42 Zabrze
2744
43 Ruda Śląska
2712
44 Świętochłowice
2667
45 Piekary Śląskie
2591
46 Jastrzębie-Zdrój
2232
48 Bytom
Zmiana procentowa w latach 2015-2019.
Liczba oznacza miejsce w ogólnopolskim rankingu.
45,42
2 Częstochowa
40,03
3 Żory
36,10
5 Siemianowice Śląskie
33,06
8 Bielsko-Biała
32,17
9 Chorzów
27,26
13 Dąbrowa Górnicza
26,10
17 Gliwice
25,96
18 Rybnik
23,89
23 Sosnowiec
23,42
24 Jaworzno
22,19
25 Tychy
19,58
30 Piekary Śląskie
17,06
33 Bytom
14,98
36 Jastrzębie-Zdrój
14,54
37 Mysłowice
14,42
38 Zabrze
6,96
44 Ruda Śląska
-5,89
48 Świętochłowice
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Jeszcze nie czas na pożegnanie z węglem
u JSW z miliardowym zyskiem, a w kolejnych latach może być jeszcze lepiej.

W

2021 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej osiągnęła zysk
netto w wysokości prawie 953 mln zł.
Jest to efekt ustabilizowania wydobycia i poprawy jego efektywności, ale
przede wszystkim wzrostu ceny węgla koksowego na światowych giełdach. W drugiej połowie ubiegłego
roku świat zaczął odrabiać straty po
gospodarczym spowolnieniu, spowodowanym pandemią. Wbrew oczekiwaniom Komisji Europejskiej, zwiększonego popytu na energię nie były
w stanie zaspokoić odnawialne źródła energii. Do łask wrócił gaz, atom,
a nawet węgiel, choć wydawałoby się,
że nie ma odwrotu od dekarbonizacji
zarządzonej przez Brukselę.
Teraz mamy
w gospodarce
nową sytuację.
Problemy spowodowane pandemią okazały się drobnymi usterkami
technicznymi, wobec problemów, jakie spowodowała rosyjska napaść na
Ukrainę. Wojna zburzyła wszystkie

plany i przewidywania. Rosja musi
zostać odcięta od handlowego, światowego obiegu, a to otwiera możliwości przed innymi dostawcami surowców energetycznych. Zmienią się
także gospodarcze priorytety w skali globalnej. Urośnie znaczenie „zbrojeniówki”, która jest branżą energochłonną. Niemcy już zapowiedziały, że w najbliższych latach zamierzają wydać 100 mld euro na wzmocnienie swojego potencjału obronnego.
Tym śladem pójdą inne kraje Unii Europejskiej, które poczuły na plecach

oddech Kremla, a także Ukraina, która nie tylko będzie musiała wzmocnić
siłę swojej armii, ale odbudować narodową gospodarkę z wojennych gruzów. Oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na tradycyjną energetykę, bo tylko taka może zagwarantować ciągłość i stabilność dostaw prądu. Zaczyna sobie z tego zdawać sprawę Bruksela. Nawet guru „zielonej”
rewolucji, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zapowiedział, że można znów dopuścić węgiel do gospodarki. Premier Mateusz

Morawiecki komentując te słowa powiedział, że „piekło zamarzło”. Faktycznie, Timmermans jest najbardziej nieprzejednanym, skrajnie radykalnym zwolennikiem energetyki odnawialnej. Przygotowany przez niego
pakiet klimatyczny „Fit for 55” zapowiada cywilizacyjne zmiany, które dla
większości Europejczyków oznaczać
będą zubożenie i pogorszenie jakości życia. Po 24 lutym, te plany wzięły
w łeb. Przez lata unijni politycy wmawiali nam, że jedynym nieszczęściem,
jakie może spotkać ludzkość jest ocieplenie klimatu.
Tymczasem - jak się
okazało - w dziejach
cywilizacji największym
zagrożeniem jest wojna
i nic się w tym względzie
w XXI wieku nie zmieniło.
Co to oznacza dla JSW? W najbliższych latach zapotrzebowanie na węgiel, a zwłaszcza na koksowy, będzie
stale rosło. Za rok, miliardowy zysk zostanie zapewne przekroczony z wielkim okładem.

GRZEGORZ MATUSIAK,
poseł na Sejm
z Jastrzębia-Zdroju
Wyniki za 2021 rok
grupy kapitałowej JSW
jak i innych węglowych
spółek pokazują ile warte
jest górnictwo i jaką
gwarancję bezpieczeństwa
energetycznego stanowi
dla naszego kraju.
Wydarzenia za wschodnią
granicą tylko to uwydatniły
i w najbliższym czasie
zmuszą Unię Europejską
do zrewidowania planów
całkowitego odejścia od
wydobycia węgla.

REKLAMA

Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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HOROSKOP
BARAN 21.03-20.04 Teraz dla
Ciebie rozkwitnie wiosna i Twoje potrzeby kontaktu z naturą wzrosną.
Single zaczną szukać kreatywnych zajęć. Gwiazdy pokazują, że odniesiesz
sukces podczas rozwijania nowych
zainteresowań. Barany, które są już
w związkach, mogą oczekiwać harmonii w ich relacjach. Gwiazdy życzą
Ci teraz jak najlepiej; może to również oznaczać lepszą pozycję w Twojej karierze.
BYK 21.03-21.05 Według horoskopu, główne wydarzenie będzie
dotyczyć przede wszystkim rozwoju
osobistego. Każdy Byk powinien zadbać o ogólny rozwój formy. Aby być
skutecznym, Byk musi sam sobie zdać
z tego sprawę i znaleźć odpowiednie
zajęcia. Zachowaj swoje pomysły dla
siebie; będzie lepsza okazja, aby je
wykorzystać. Odwiedź jakieś warsztaty. Jeśli boisz się samotności, weź
ze sobą dobrego przyjaciela.
BLIŹNIĘTA 22.05-21.06 Teraz
mogą pojawić jakieś nieporozumienia
lub problemy w Twoim związku. Nawet jeśli nie jest to nic szczególnie poważnego, nie powinieneś lekceważyć
sytuacji. Nie bądź uparty, weź sprawy w swoje ręce i zajmij się kulinarnymi podbojami. Słuchaj uważnie innych opinii i bądź otwarty na gotowe
rozwiązania. W ten sposób Bliźnięta mogą uniknąć różnych problemów.
RAK 22.06-22.07 Będziesz promieniować pozytywną energią, która przejdzie również na twoje otoczenie. To dlatego będzie to bardzo łatwe
dla Raka, aby utrzymać relacje towarzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny
domowy obiad. Masz także wielką
szansę, by spotkać swoją miłość, jak
również zyskać intrygujące kontakty,

które mogą okazać się bardzo cenne
w Twojej karierze, ale także, gdy po
prostu będziesz spędzać wolny czas.
LEW 32.07-22.08 W najtrudniejszych momentach możesz oczekiwać pomocy od swojej rodziny. Uda im
się podnieść Cię na duchu. Pokaż swoim najbliższym, że ich doceniasz i odwzajemnij ich przychylność. Zabierz
rodzinę w miejsce, gdzie wspólnie
spędzicie czas. Ze swoim partnerem
Lew znów odnajdzie harmonię. Teraz
gwiazdy są w stabilnej pozycji. Twoje
zaangażowanie jest duże i czujesz, że
możesz iść dalej i dalej.
PANNA 23.08-22.09 Jeśli czujesz się przygnębiony i depresyjny
z powodu pogody, poszukaj sobie towarzystwa wśród rodziny lub najbliższych przyjaciół. Zdecydowanie
nie „siedź w kącie” izolując się. Kiedy
Twoja osobowość rozwinie się i stanie
się bardziej dojrzała, wtedy będziesz
powoli, ale pewnie dochodził do stabilnego okresu. Jeśli zastanawiasz się
nad podjęciem nowego hobby, teraz
jest na to dobry czas.
WAGA 23.09-23.10 Jeśli wciąż
osoba, którą kochasz potępia Cię, nie
bądź agresywny i nie wytykaj tylko
jej błędów. Przede wszystkim zastanów się nad własnymi błędami. Jeśli
czujesz się źle, Twoja rodzina pomoże
Ci wyskoczyć w miejsce, gdzie jeszcze
nie byłeś. To tam znajdziesz przydatne porady i zrozumienie. Może Twoja
koleżanka jest bezczelna, ale nie pozwól jej Cię zdenerwować.
SKORPION 24.10-22.11 Najbliższy czas to stabilny okres. Gwiazdy w końcu przejdą do idealnej pozycji i w końcu przestaniesz być roztargniony. Poświęcisz więcej czasu na
swój relaks. Nawet jeśli nie lubisz pra-

wić komplementów, teraz należy zrobić wyjątek. Spraw przyjemność swojemu partnerowi lub członkom rodziny miłymi wycieczkami.
STRZELEC 23.11-21.12 Będziesz cieszyć się ze swojej pracy. Czas
upłynie przyjemnie i szybko. Nie będziesz mieć nic przeciwko zostawaniu
w pracy do późna. Mimo to Strzelec
nie powinien zaniedbywać rodziny
i najbliższych przyjaciół. Ludzie, którzy Cię kochają, nie chcą patrzeć na
utworzone przez Ciebie takie wysokie tempo pracy. Spróbuj się zrelaksować, znajdź miejsce dla całej rodziny.
Koziorożec 22.12-20.01 Niestety przed Tobą mogą się pojawić
pewne problemy w pracy. Odpoczywaj dużo, korzystaj z wolnych chwil,
odwiedź miejsca w jakich jeszcze nie
byłeś. Czas wolny obowiązkowo spędź
z rodziną. Możesz oczekiwać nagrody
lub pochwały od rodziny, jeżeli faktycznie pokażesz im coś wyjątkowego.
WODNIK 21.01 - 20.02 Wodnik nadal będzie odnosił sukcesy
w swojej karierze, która będzie się
dobrze rozwijać i prosperować. Praca
pochłonie cały Twój czas. Odpocznij,
zjedz na mieście. Wypij dobrą kawę
z przyjacielem. Zaproponuj swoim
dzieciom dobrą zabawę. Odpocznij
z rodziną w miejscu, gdzie rodzina
znaczy wiele.
RYBY 21.02 - 20.03 Ostatnio
za bardzo się stresowałeś. Sytuacja
w pracy wymagała od ciebie pełnej
uwagi. Teraz sytuacja uspokoi się. Będziesz w końcu mieć czas na odpoczynek i spędzisz wolny czas w sposób,
w jaki pragniesz. Nie duś się sam ze
swoimi myślami. Weź dzień wolnego
i wybierz się gdzieś na wycieczkę z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi.
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Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na

41

pociągi specjalne dla
uchodźców zorganizowały
do tej pory Koleje Śląskie

P

onad dwa miliony
mieszkańców Ukrainy uciekło do Polski przed rosyjskimi bombami. Niektórzy jadą dalej, do
swoich rodzin w krajach zachodnich, ale zdecydowana większość chce w naszym
kraju przeczekać wojnę. Dla
uchodźców trzeba przygotować schronienie, zapew-

nić im wyżywienia i stworzyć
namiastkę normalnego życia.
Na wysokości zadania stanęła cała Polska. Nawet najmniejsze miejscowości zgłaszają gotowość przyjęcia naszych ukraińskich przyjaciół.
Trzeba jednak pamiętać, że
w skutecznej pomocy na taką skalę liczy się nie tylko
odruch serca, ale także dobra

Polska pokazała światu na czym polega solidarność, odpowiedzialność
i człowieczeństwo. Pomoc uchodźcom z Ukrainy to nie tylko odruch serca,
ale także skomplikowane i ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. W tej
bezprecedensowej akcji humanitarnej ważny udział mają także Koleje Śląskie.
organizacja. Jednym z najpoważniejszych problemów jest
transport uchodźców. Z tym
ogromnym wyzwaniem logistycznym zmierzyły się także Koleje Śląskie. Regionalny przewoźnik organizuje
specjalne pociągi z Olkusza
i Przemyśla do Katowic. Wagony są wyposażone w koce, wodę, słodycze, soczki dla
dzieci, artykuły higieniczne
i kolorowanki dla najmłodszych. Pracownicy spółki robią wszystko, aby uciekinie-

n Koleje Śląskie pomagają Ukrainie wspólnie z Caritasem Archidiecezji Katowickiej przekazując najpotrzebniejsze dary w imieniu spółki i pracowników.

rzy odbyli tę podróż w komfortowych warunkach. Decyzje o kursach pociągów specjalnych podejmowane są na
bieżąco - w zależności od sytuacji panującej na granicy.
Warto też pamiętać,
że od 26 lutego
obywatele Ukrainy
mogą nieodpłatnie
korzystać
z przejazdów
pociągami Kolei
Śląskich.

Wystarczy paszport lub
inny dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie. Jest to wspólna inicjatywa marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i zarządu Kolei
Śląskich.
- Kolejarze doskonale rozumieją swoją misję społeczną.
Wierzymy, że bezpłatne przejazdy pomogą Ukraińcom,
którzy uciekają przed wojną
na teren województwa śląskiego, w szybszym odnalezie-

niu się w nowej rzeczywistości
- mówi Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.
Pociągi specjalne i darmowe przejazdy to nie jedyna forma pomocy, w którą
włączył się regionalny przewoźnik. Wspólnie z Caritasem Archidiecezji Katowickiej pracownicy Kolei Śląskich zbierają najpotrzebniejsze produkty dla obywateli Ukrainy, a w pociągach
i social mediach promowana
jest zbiórka pieniędzy.

n Koleje Śląskie były partnerem Pikniku
Wsparcia dla Ukrainy, który odbył się na
Stadionie Śląskim.

Zielone Jastrzębie

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Śląskie najlepsze - Jastrzębie-Zdrój na 19 miejscu!

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r.
Tym razem liderem została gmina Jejkowice z województwa śląskiego, której mieszkańcy złożyli
najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się
na terenie tej gminy. W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z województwa
śląskiego. Jastrzębie-Zdrój zamknęło ubiegły rok na 19 pozycji z 232 wnioskami.
Liczba złożonych wniosków
w programie „Czyste Powietrze” w 2021 r.

Liczba złożonych wniosków
w programie „Czyste Powietrze”

Zestawienie oparte jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje ono aktywność gmin w czwartym kwartale poprzedniego roku (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) i powstało przy współpracy
NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Aktywność gmin począwszy od I kwartału 2021 roku można sprawdzić poprzez specjalną
wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.
Miniony rok podsumowała
minister klimatu i środowiska.
- Wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikujemy i uatrakcyjniamy program „Czyste
Powietrze”. Wiemy jednak, że ze względu na
jego skalę, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie

małych ojczyzn - gmin i lokalnych wspólnot.
To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze.
Dlatego cieszę się, że kolejny raz w rankingu
możemy postawić za wzór najskuteczniejsze
samorządy, których determinacja i zaangażowanie przekładają się na mniej smogu, czystsze środowisko i zdrowsze życie mieszkańców
- podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa,
minister klimatu i środowiska. - Wierzę też,

że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną
większością polskich samorządów przełoży się
na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych.
Województwo śląskie z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania, przewodzi w rankingu, bowiem tutaj składana jest największa
liczba wniosków na likwidację tzw. „kopciuchów” oraz docieplenie domu. To kolejny
kwartał, w którym to właśnie to województwo przoduje. Najwięcej wniosków do programu złożono w Rybniku (806 w IV kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu). Widać tu wyraźny
wpływ aktywnych działań włodarzy miasta

N

i mieszkańców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.
- Cieszy mnie taka aktywność gmin z województwa śląskiego - mówi Andrzej Guła,
lider Polskiego Alarmu Smogowego - w tym
województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów” wyprodukowanych przed 1 września
2007 roku. Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną
mobilizację zobaczymy w tym roku w województwie małopolskim i mazowieckim - w tych
regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się
nielegalne od 1 stycznia 2023 r.

Fundusz zachęca gminy do udziału
w programie „Czyste Powietrze”.

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że będzie kontynuować wsparcie dla gmin. Dlatego utrzymane zostanie dofinansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców ze środków NFOŚiGW. Dodatkowo planowane jest
zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także możliwość zawierania nowych porozumień i tym
samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas na to się nie
zdecydowały.
Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin w Polsce. Jest to wielki sukces i siła
programu „Czyste Powietrze”! Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu
wniosku o dofinansowanie daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło ciepła
i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają zdrowsze, czystsze powietrze.

Kolejna odsłona wsparcia dla strażaków z OSP!

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb
ratowniczych z terenu województwa w ramach: „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych (część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

B

eneficjentami środków są
jednostki
Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Formą
dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pula
środków na dofinansowanie wynosi

2 mln zł, ale w przypadku dużego
zainteresowania i dużej liczby wniosków Fundusz dopuszcza możliwość zwiększenia tej kwoty.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w
Katowicach w terminie do 16 maja
2022 roku.

Z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską,
o terminie wpływu decyduje data
dostarczenia wniosku do Funduszu.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje
data wpływu wniosku do Funduszu.

Zielone Jastrzębie
Foto: www.smnowa.pl

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Panorama na bloki Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.

Miliony na termomodernizację

u 39 wnioskodawców: gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa
śląskiego uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Z Jastrzębia-Zdroju dofinansowanie w wysokości ponad
792 tys. zł otrzyma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” na termomodernizację
wraz z dostosowaniem centralnego ogrzewania w blokach na os. Tysiąclecia 31-36.

W

ramach 6. edycji konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” Fundusz ocenił pozytywnie 39 wnioskodawców.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na ten projekt ponad 76,5 mln zł.
- To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami

wciąż jest bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy beneficjentów,
którzy mogą ubiegać o dofinansowanie dołączyły gminy - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Wśród nich jest 30 gmin,
4 spółdzielnie mieszkaniowe,
4 wspólnoty mieszkaniowe
i jedna spółka mieszkaniowa.
Całkowite koszty pozytywnie ocenionych projektów to ponad 124 mln zł, zaś łączne dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł.
Największy projekt złożyła Gmina Rybnik - kwota dofinanso-

wania to 13,6 mln zł. Najmniejszym jest projekt z Gminy Boronów - kwota dofinansowania to nieco ponad 156 tys. zł.
Do tej pory, w ramach sześciu edycji konkursu finansowanego z Działania 1.7. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na łączną kwotę unijnego dofinansowania - ponad 598 mln zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.
Fundusz rozpoczyna serię podpisywania umów na dofinansowanie.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt” jest ciekawą akcją edukacyjną
organizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. W jej ramach szkoły mogą dostać
pieniądze na zorganizowanie pracowni ekologicznej.

T

rzeba jedynie przygotować
ciekawy, merytorycznie uzasadniony pomysł. Ta sztuka, w tym roku, udała się aż 55 laureatom, którzy przygotowali najciekawsze projekty. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie
550 tys. zł.
Konkurs skierowany był do szkół
podstawowych i średnich z terenu

województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą
ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich
edycjach. Przedmiotem konkursu
było utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Maksy-

malna wysokość nagrody nie mogła
przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
więcej niż 10 tys. zł.
Teraz swoje wnioski o dofinansowanie wykonania ekopracowni mogą składać organy prowadzące, czyli
gminy, w ramach powiązanego konkursu „Zielona Pracownia’2022” mają na to czas do 15 kwietnia 2022 r.

Foto: sp5jastrzebie.szkolnastrona.pl

Na konkurs wpłynęło 149 zgłoszeń!

Ubiegłoroczny laureat konkursu: „Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

12

www.naszejastrzebie.pl

marzec 2022 r.

materiał partnera

Chorowałeś na COVID-19?
Przyjedź na rehabilitację
do Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój!
Bez kosztów i zbędnych formalności: dziś skierowanie, jutro przyjęcie.

Od

dwóch lat świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Wielu z nas chorobę COVID-19 ma już za
sobą. Często pozostawia ona w organizmie mniejsze bądź większe ślady.
POWRÓT DO PEŁNEJ FORMY
UMOŻLIWIA REHABILITACJA
W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ.
Dla osób, które przeszły koronawirusa Uzdrowisko organizuje
turnusy trwające od dwóch do sześciu tygodni. Programy rehabilitacyjne są zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia
pacjentów. Zabiegi i ćwiczenia ukierunkowane są na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej, krążeniowej i oddechowej, siły
mięśniowej, ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia
psychicznego.
NA PROGRAM SKŁADA SIĘ:
• wstępne, cotygodniowe, kontrolne oraz końcowe badanie lekarskie przez lekarza specjalistę chorób płuc
• badania diagnostyczne: spirometria, test wydolnościowy
• średnio pięć zabiegów dziennie z zakresu: kinezyterapii (gimnastyka oddechowa, ogólnousprawniająca, ćwiczenia w basenie),
inhalacji, hydroterapii, fizykoterapii i balneoterapii. Poszczególne zabiegi są planowane indywidualnie według zaleceń lekarza.
JAK DOSTAĆ SIĘ NA TURNUS REHABILITACYJNY
W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ?
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wymagane jest potwierdzenie przebycia choroby wypisem z leczenia szpitalnego lub dodatnim wynikiem testu PCR.
Rehabilitacja musi się rozpocząć w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia na koronawirusa.

Zapytaj o szczegóły:
Dział Obsługi Medycznej
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

32/ 449 20 31
tel. 32/ 449 20 78
tel.

e-mail: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl

- Środki przekazane nam przez samorząd województwa śląskiego
pozwolą na zakup sprzętu i optymalizację wykorzystania dotychczasowej bazy zabiegowej, co daje możliwość zwiększenia przyjęć w ramach rehabilitacji pocovidowej - mówi Jarosław Wieszołek, prezes
Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

400 tys. zł przekazał

samorząd województwa śląskiego
na zakup sprzętu, który poszerzył
bazę do leczenia kuracjuszy
i pacjentów przechodzących
rehabilitację pocovidową
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

JAKUB CHEŁSTOWSKI,
marszałek województwa
śląskiego
Goczałkowickie sanatorium,
z tradycjami sięgającymi końca
XIX wieku, słynie z doskonałej
renomy. Poszerzenie potencjału
rehabilitacyjnego dodatkowo
wpłynie na jakość usług medycznych
świadczonych na rzecz pacjentów.

