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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Szykuje się jastrzębski

„proces stulecia”
Jerzy Godlewski przez lata usiłował udowodnić, że tylko finansował
budowę osławionego „statku kosmicznego” i nie odpowiadał za
skandaliczny bałagan prawny towarzyszący tej inwestycji. I udowodnił!
Miasto, począwszy od prezydenta Janusza Ogiegło, a na Annie Hetman
kończąc, bezskutecznie próbowało umyć ręce od tej gigantycznej
samowolki, a w zasadzie przestępstwa budowlanego.
Godlewski skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach cywilny pozew
na 32 mln zł odszkodowania. Wśród pozwanych jest miasto,
spółdzielnia mieszkaniowa i Skarb Państwa.

PÓŁMETEK KADENCJI ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

JAKUB CHEŁSTOWSKI, marszałek województwa

Minione dwa i pół roku to solidnie przepracowany czas.
Zarząd Województwa Śląskiego podsumował półmetek aktualnej kadencji. Działania zdeterminowała przede wszystkim
walka z COVID-19, na którą do tej pory przeznaczono już 300 mln zł. Ogromne wsparcie otrzymali przedsiębiorcy w postaci
Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Pandemia nie zablokowała rozwoju regionu. Wszystkie inwestycje realizowane są
zgodnie z planem. Aż 4,4 mld euro trafi do województwa w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
str. 6-7
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Nie ma rynku, nie będzie muzeum, nie będzie niczego?
NIE ZAMIENIAJMY JASTRZĘBIA-ZDROJU W PERYFERYJNĄ SYPIALNIĘ! ZASŁUGUJEMY NA COŚ WIĘCEJ.
u Prezydent Anna Hetman nie dość, że nie chce utworzyć
muzeum na bazie Galerii Historii Miasta to jeszcze
planuje przenieść tę placówkę do Łaźni Moszczenica, co
de facto oznacza jej likwidację. Tylko w ciągu jednego
dnia zebrano wśród mieszkańców prawie 200 podpisów
za utrzymaniem GHM.

P

isaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu. Przypomnijmy, że w 2015
roku pojawiła się inicjatywa
przekształcenia Galerii Historii Miasta w Muzeum Miejskie.
Pomysł zgłosiła grupa radnych, a mieszkańcy byli za. Temat ucichł na sześć lat z powodu braku pieniędzy. Teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ
miasto otrzymało spore dotacje na remont Galerii Histo-

rii Miasta, którą można przekształcić w miejskie muzeum.
Tymczasem
prezydent Anna
Hetman ma inny
plan.
Nie dość, że nie chce muzeum to jeszcze zamierza zlikwidować GHM w obecnym
kształcie. Prezydent zapowiedziała utworzenie Instytutu

REKLAMA

Dziedzictwa i Dialogu w Łaźni Moszczenica. Tam miałaby zostać przeniesiona Galeria Historii Miasta. Przeprowadzka placówki z zabytkowego gmachu w Zdroju na peryferie oznaczać będzie likwidację GHM. Debatowano na ten
temat, podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta.

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 195 000 zł
tel. 601 976 218
DOM
Strumień
Komfortowe po
generalnym remoncie
pow. 170 m2
pow. dz. 475 m2
cena: 395 000 zł
tel. 601 976 218
M-2
Ornontowice
kawalerka
4 p.,
pow. 18,50 m2
cena: 60 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Plan likwidacji
GHM oburzył
mieszkańców.
Komu przeszkadza Galeria Historii Miasta?
- Pani prezydent poinformowała w mediach o likwidacji Galerii Historii Miasta oraz
utworzeniu Instytutu Dziedzic-

twa i Dialogu. Wprowadziła tym w błąd mieszkańców.
O takich zmianach decydować
mogą rajcy, a przecież do rady

W ciągu jednego dnia, podczas spontanicznej akcji protestacyjnej zebrano 200 podpisów za utrzymaniem placówki.
Sprawa jest otwarta i będziemy
do niej wracać.

List otwarty PIOTRA SZEREDY,
przewodniczącego Rady Miasta
do prezydent Anny Hetman.
Szanowna Pani Prezydent!

M-4

miasta nie wpłynął jeszcze nawet projekt uchwały. Twierdzenia pani prezydent poszły więc
za daleko, bo nie wie jak zakończy się głosowanie - mówi Piotr
Szereda, przewodniczący Rady
Miasta.

Zapewne zgodzi się Pani ze mną, że toczenie sporów to jedno z ulubionych zajęć Polaków. Szczególnie jeżeli temat dyskusji stanowią treści ideologiczne i kulturowe. Nic więc dziwnego, iż różnica zdań
w kwestii wyboru instytucji odpowiedzialnej
za sprawowanie opieki nad historią miasta
Jastrzębie-Zdrój nadaje debacie miejskiej co
raz bardziej wrogiego charakteru.
Przyznaję, inicjatywa stworzenia Instytutu w budynku łaźni po kopalni KWK
„Moszczenica” to pomysł nowatorski, mogący stanowić ciekawą propozycję nie tylko dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych. Wykorzystanie przemysłowej zabudowy, uatrakcyjnienie jej przez nowoczesne
rozwiązania techniczne, nadanie zarówno
funkcji edukacyjnej jak i rozrywkowej, stanowiącej jednocześnie miejsce zatrudnienia. Trudno nie przyklasnąć takiej idei. Niestety Pani Prezydent, czuję się zobowiązany
zwrócić Pani uwagę na jedno „ale”.
W tym przypadku „ale jakim kosztem?”
Przewrotnie nie chodzi mi o pieniądze, ponieważ jak obydwoje wiemy, ta inwestycja jest już zabezpieczona pod względem finansowym. Nie rozumiem jednak, dlaczego
Pani ambitny projekt ma byś realizowany
kosztem Muzeum, dokładniej Galerii Historii Miasta. Ta instytucja dla kontrastu
usytuowana w uzdrowiskowej części miasta, skupiona na pozyskiwaniu, gromadzeniu, katalogowaniu i zabezpieczaniu dorobku historyczno-kulturalnego ma paść ofiarą

opisanego wcześniej, a promowanego przez
Panią „nowoczesnego rozwiązania”.
W tym momencie dochodzimy do sedna
dyskusji toczącej się w naszym mieście. Czy
jako mieszkańcy skłaniamy się bardziej ku
przeszłości i tradycji wybierając Muzeum
czy też przyszłości i nowoczesności popierając Instytut?
Ja wolałbym Panią zapytać czy jakikolwiek racjonalny wybór w tej sytuacji jest
możliwy? Osobiście muszę przyznać słuszność zwolennikom obu instytucji. Jastrzębie-Zdrój potrzebuje unowocześnienia i ciekawych propozycji, nie powinno się to jednak odbywać bez poszanowania historii
i kultury miasta. Oba przedsięwzięcia mają
zupełnie różne funkcje i charaktery działania oraz oddzielne finansowanie skąd więc
pomysł by kruszyć o nie kopie?
Szanowna Pani, możemy oczywiście
zachłysnąć się duchem nowoczesności, bo
tak jest najłatwiej, ale pozwolę sobie przypomnieć, że mamy w tym temacie spore doświadczenie. Zaaferowani rozwojem
budownictwa mieszkaniowego zostaliśmy
miastem bez rynku, a zmotoryzowanie
mieszkańców zupełnie niepotrzebnie kosztowało nas odcięcie od transportu kolejowego. Idąc tą drogą czy mamy być też miastem bez muzeum? Przecież to właśnie Galeria Historii Miasta jak żadna inna instytucja skupia się na oddaniu jego lokalnego
charakteru.
Doceniam chęć unowocześniania, ale nie
kosztem podstawowych standardów do ja-
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kich bez wątpienia należy zabezpieczenie
historii Jastrzębia-Zdroju naznaczonego
przypomnę np. przez patos zawodu górnika,
historię uzdrowiskową czy działalność „Solidarności”.
Próba emocjonalnego zabarwienia dyskusji i nakłanianie mieszkańców do dokonania wyboru jest więc w moim odczuciu
niepotrzebną manipulacją. Jastrzębie zasługuje zarówno na swoją przeszłość jak i przyszłość. Rozwój miasta nie powinien być więc
traktowany jak konkurs, w którym zwycięzca może być tylko jeden.
Kończąc życzę powodzenia w Pani pracy nad rozwojem naszego wspaniałego miasta, prosząc jednocześnie, aby był to zawsze
zrównoważony rozwój.
Z wyrazami szacunku
Piotr Szereda
Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
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Remont po jastrzębsku
u Urząd Miasta zlecił remont łazienek w magistracie, ale
źle przygotował dokumentację projektową. W efekcie
wykonawca zszedł z placu budowy, wytoczył miastu
proces i wygrał w sądzie prawie 300 tys. zł.

W

połowie 2015 roku jastrzębski magistrat zlecił remont łazienek w segmentach
A i B Urzędu Miasta. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Zakres zlecenia precyzyjnie określiła Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia. Remont miał potrwać 300 dni. Po 150 na każdy segment. Koszt robót oszacowano na 737 tys. zł. Remont
łazienki, nawet w jastrzębskim
Urzędzie Miasta, nie wydaje się być arcymistrzowstwem
sztuki budowlanej.
Mimo tego, coś
poszło nie tak.
Wykonawca szybko się zorientował, że założenia projektowe różnią się od warunków zastanych na miejscu
remontu. Chodziło o to, że
w ścianie nie mieścił się zaplanowany kanał wentylacyjny. Firma poinformowała
o problemie zleceniodawcę,
czyli Urząd Miasta. Potrzebny
był nowy projekt przebudowy
z aktualną aranżacją wnętrza.

Jak się okazało, był to dopiero początek kłopotów. Magistrat zaplanował też zbyt szerokie drzwi. Do ich montażu
należało skuć jeden z pionów
wentylacyjnych. Z czasem
okazało się, że kanały wentylacyjne w rzeczywistości mają
inny przebieg, niż wskazywały założenia projektowe. Miały być pionowe, a okazały się
mieszane. Laikom nic to nie
mówi, ale budowlańcy wiedzą, że przy takim bałaganie
projektowym nie da się prowadzić żadnych prac remon-

towych. Jak się później okazało, przed wykonaniem dokumentacji magistrat nie nakazał nawet rewizji istniejących
kanałów wentylacyjnych.
Generalnie, zlecono
remont w ciemno.
Budowlańcy kuli i prawie
każdego dnia napotykali na
niespodzianki nie ujęte w planach. W styczniu 2016 roku
firma przeprowadziła tzw. próbę dymową, która ostatecznie wykazała niezgodność za-

twierdzonego projektu z rzeczywistym stanem przewodów kominowych. W tej sytuacji firma wstrzymała prace
i zażądała zamiennego projektu. Urząd uznał, że nie ma takiej potrzeby. Roboty stanęły
w miejscu, a w kwietniu 2016
roku miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą remontu
i naliczyło mu 368 tys. zł kar
umownych. Firma nie zamierzała niczego płacić i zażądała od magistratu uregulowania
należności za wykonaną robotę. W tej sytuacji miasto ogłosiło nowy przetarg na dokończenie remontu łazienek.
Tym razem
wcześniej zlecono
przeprowadzenie
ekspertyzy
kominiarskiej.

REKLAMA

Wyjeżdżasz na urlop?
Koniecznie ubezpiecz się!

Przyjdź i sprawdź nas!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
Potwierdziła ona, że projekt był wadliwy w zakresie
wentylacji mechanicznej, a inwentaryzacja na papierze miała niewiele wspólnego ze stanem faktycznym. Ponieważ
zleceniodawca i pierwszy wykonawca obstawali przy swoich racjach, sprawa skończyła się w sądzie. Niedawno zapadł wyrok. Sąd Okręgowy
w Gliwicach orzekł, że przyczyna zerwania umowy nie leżała po stronie firmy, lecz miasta, które przygotowało wadliwą dokumentację projektową.
Magistrat musi zapłacić prawie

300 tys. zł. To nie jedyna strata. Firma, wyłoniona w nowym
przetargu wystawiła rachunek
na 835 tys. zł, czyli o sto tysięcy więcej, niż pierwszy wykonawca. Reasumując, dzięki
niefrasobliwości urzędników
odpowiedzialnych za przetargi nie dość, że w budynku publicznym urządzono niekończący się plac budowy to jeszcze przepłacono tę inwestycję
o 400 tys. zł. Urzędnicy się tym
raczej nie przejmują, ponieważ
za ich „kreatywność” i tak płacą mieszkańcy.
Jerzy Filar

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

Obrażanie nie popłaca

u Wiceprezesi GSM przegrali w sądzie
z Andrzejem Matusiakiem

N

ie jest tajemnicą, że wydawany za
pieniądze lokatorów biuletyn Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest
wykorzystywany przez władze GSM, jako narzędzie walki z przeciwnikami politycznymi,
a głównie jastrzębskimi działaczami Prawa
i Sprawiedliwości. Poziom tej tuby propagandowej jest kiepski, a język przypomina partyjne
„gadzinówki” z czasów PRL-u. Obok niektórych zamieszczanych tam insynuacji nie da

się jednak przejść obojętnie.
W grudniu 2015 roku „Twoja
Spółdzielnia”, piórem wiceprezesów GSM Radosława
Pluty i Agnieszki Cichoń,
przypuściła atak na Andrzeja Matusiaka, radnego PiS i prezesa Śląskiego Związku Szachowego.
Zarzucono mu zachowanie
niegodne, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, celowe „wzniecanie niezdrowej
atmosfery”, posługiwanie się nieprawdą i spiskowanie przeciwko spółdzielni.
Matusiak podał ich do sądu. Sprawa toczyła się długo. Sąd w Jastrzębiu-Zdroju dopiero
w listopadzie 2019 roku wydał wyrok na korzyść
radnego. Cichoń i Pluta zostali skazani na karę
grzywny. Obydwoje odwołali się do wyższej instancji. Sąd Okręgowy w Rybniku podtrzymał
wyrok i uznał wiceprezesów winnych pomówienia Andrzeja Matusiaka.
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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
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Szykuje się jastrzęb
Jerzy Godlewski przez lata usiłował udowodnić, że jedynie finansował budowę osławionego „statku kosmicznego”
przy ul. Północnej i nie odpowiadał za skandaliczny bałagan prawny towarzyszący tej inwestycji. I udowodnił!
Miasto, począwszy od prezydenta Janusza Ogiegło, a na Annie Hetman kończąc, bezskutecznie próbowało umyć
ręce od tej gigantycznej samowolki budowlanej. Godlewski skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach cywilne
powództwo o 32 mln zł odszkodowania od miasta, spółdzielni mieszkaniowej i Skarbu Państwa.

O

tej sprawie pisaliśmy wielokrotnie,
ale teraz pojawił się pretekst, aby
do niej wrócić. Kilka dni temu wojewoda śląski unieważnił wydane przez prezydenta Jastrzębia-Zdroju w 1994 roku pozwolenie na wykonanie nadbudowy w bloku przy ul. Północnej. Nie ma znaczenia, że
minęło od tamtego czasu 27 lat. Jeżeli chodzi
o poważne przestępstwa budowlane sprawy
się nie przedawniają. Janusz Ogiegło, ówczesny prezydent, a dziś radny z drużyny Anny Hetman, ma potężny problem. Wydał pozwolenie choć wnioskodawca i inwestor, czyli Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego z Wodzisławia Śląskiego, nie miała
projektu budowlanego.
To poważne przestępstwo
i legalizacja jednej
z największych budowlanych
samowolek w Polsce.
REKLAMA

Jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji?
W tej historii jest wiele wątków pobocznych.
Dziesiątki, a raczej setki wyroków sądowych,
skarg, odwołań, ekspertyz i decyzji urzędów
różnych szczeblu. Opisanie i wyjaśnienie tego zamieszania zajęłoby książkę, a nie stronę w gazecie. W największym skrócie sprawa wygląda tak, że w 1994 roku prywatny detektyw Jerzy Godlewski dogadał się ze Zbigniewem Durczokiem, prezesem GSBM, że
na bloku przy ul. Północnej 4/14 powstanie
wielopoziomowa, skomplikowana architektonicznie nadbudowa. Czegoś takiego w Polsce
jeszcze nie było, choć lofty na dachach nie są
rzadkością w Europie zachodniej. Godlewski
miał dać pieniądze i pomysł. GSBM wzięła na
siebie rolę inwestora odpowiadającego za całą resztę, czyli załatwianie spraw w urzędach
i formalne prowadzenie budowy. I faktycznie,
prezydent Jastrzębia-Zdroju wydał zezwolenie na budowę, ale nikt - z Godlewskim na

Na dachu budynku miał powstać basen i taras widokowy.
czele - nie przypuszczał, że to była wielka lipa i początek afery, za którą teraz miasto musi
płacić. Wiele wyjaśnia i smaczku sprawie dodaje fakt, że Zbigniew Durczok, zanim objął
prezesurę w GSBM pracował w jastrzębskim
magistracie na stanowisku architekta miasta.

Afera nie wyszła od razu.
W 1997 roku na skutek deszczu zamokły dokumenty budowlane. Jerzy Godlewski
chciał je skopiować z egzemplarzy, które powinny znajdować się w siedzibie spółdziel-
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ski „proces stulecia”
jące wrażenie. To wielka przestrzeń podzielono na kilka poziomów. Niektóre z nich przypominają oranżerie, z bogatą kolekcją roślin
z różnych stref klimatycznych. Część podłogi
stanowi gruba, szklana płyta, która miała być
zamknięciem wielkiego akwarium. Ciekawie
wygląda też strefa zewnętrzna, zbudowana
z kilku tarasów. Gęsto tu od drzew i krzewów,
które dobrze przyjęły się na dachu jastrzębskiego bloku. Zwieńczeniem budowli są schody... do nieba. Niedokończona, żelazno-betonowa konstrukcja straszy, choć docelowo miał
tutaj powstać basen o powierzchni 90 metrów
kwadratowych.
Generalnie może powstać tutaj
kilkanaście dużych mieszkań
albo nowoczesna, wręcz
awangardowa przestrzeń
biurowa.
ni albo Urzędzie Miasta. Okazało się, że papiery - jak przekonywali wówczas urzędnicy
- gdzieś zaginęły. Dziś wiemy, że one tam nigdy nie trafiły. Godlewski za własne pieniądze odtworzył dokumentację, ale wstrzymało
to roboty na kilka miesięcy. Ten problem powtórzył się później jeszcze raz. Uzupełniona
dokumentacja projektowa nie dotarła - choć
powinna - do Wydziału Architektury Urzędu Miasta oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego. Ostatecznie, w 2010 roku
wydano nakaz o wstrzymaniu budowy, ponieważ kontrola wykazała odstępstwa od projektu budowlanego. Równolegle rozpoczęto postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku.
Inspektorzy mieli zastrzeżenia do przewodów
kominowych. Jakby tego było mało, okazało
się, że nadbudowa jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprawy zaszły już tak daleko, że nie było
mowy o dokończeniu tej inwestycji.
Z budynku przy Północnej
zeszli budowlańcy, a do gry
przystąpili prawnicy.
Strategia miasta i spółdzielni była prosta zrzucić całą odpowiedzialność na Jerzego Godlewskiego. Przez jakiś czas ten plan był nawet skuteczny. W 2011 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju miała dowody
na samowolę budowlaną, ale sprawa została
umorzona. Jerzy Godlewski wskazuje na ciekawy trop towarzysko-rodzinny, który mógł
mieć wpływ na takie rozstrzygniecie.
Żoną prezydenta miasta była
Urszula Ogiegło, prokurator a
później sędzia Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju.
Generalnie, wątek prawno-kryminalnosensacyjny jest w tej historii wyjątkowo bogaty. W połowie 2010 roku, Prokuratora Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju postawiła Jerzemu Godlewskiemu zarzuty w innej sprawie.
Kilka tygodni później zdiagnozowano u niego chorobę Bergera, której powodem - jak się
okazało - było chemiczne zatrucie organizmu.
Cudem uniknął śmierci. Gdyby wtedy zmarł,

mógłby zostać uznany za sprawcę prawnego
zamieszania wokół budynku przy ul. Północnej 14 i przepadłyby, a raczej zostały przejęte
jego pieniądze zainwestowane w nadbudowę
(wrócimy do tej historii w jednym z najbliższym wydań gazety).
W każdym razie, Jerzy Godlewski
wszczął procedury odwoławcze
i po wielu latach sprawa trafiła
aż na wokandę Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
Ostateczny wyrok NSA wskazał na spółdzielnię, jako inwestora odpowiedzialnego
za przebieg budowy. Otworzyło to furtkę do
starań odszkodowawczych. Detektyw złożył
już w Sądzie Rejonowym w Gliwicach cywilny pozew o 32 mln zł. Mniej więcej tylu „utopił” w niezrealizowanym projekcie, który miał
być biznesowym hitem, a stał się największym
koszmarem jego życia. Pieniędzy domaga się
nie tylko od miasta i GSBM, ale także Skarbu
Państwa, ponieważ - jak twierdzi - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ukrywał
fakty, dotyczące przebiegu i stanu technicznego inwestycji. Z tego, co udało nam się ustalić,
prezydent Anna Hetman wystąpiła już do sądu, aby nie rozpatrywać tej sprawy ze względu na przedawnienie. Wniosek został odrzucony, ponieważ - jak już pisaliśmy wcześniej
- jeśli chodzi o rażące przestępstwa budowlane daty nie mają znaczenia. Kwota jest gigantyczna i jeśli zapadnie wyrok po myśli detektywa, zapłacą za to mieszkańcy. Taka jest cena, kiedy władze miasta usiłują umyć ręce od
afery, której zatuszować się nie da.
Odszkodowanie to jedna
sprawa, a druga nie niemniej
istotna dotyczy losów
nadbudówki przy ul. Północnej.
Decyzja wojewody śląskiego potwierdziła, że mamy do czynienia z gigantyczną samowolką budowlaną. Teoretycznie powinno się ją rozebrać. Taka operacja byłaby jednak bardzo kosztowna i niezwykle skomplikowana pod względem technicznym. Należałoby znaleźć na ten czas mieszkania zastępcze
dla 92 rodzin mieszkających w budynku. Jest

też inne rozwiązanie. W ubiegłym roku przyjęto przepisy zezwalające na legalizację samowolek budowlanych. To idealna furtka prawna do rozwiązania problemu, przed jakim stoi
Jastrzębie-Zdrój. Zamiast wydawać gigantyczne pieniądze na rozbiórkę może warto tę
kwotę zainwestować w dokończenie i zaadaptowanie nadbudówki. Pomijając obecne problemy, „statek kosmiczny” wygląda intrygująco z zewnątrz, ale w środku robi piorunu-

Budowla jest tak znana w Polsce, że nie było problemu, by znaleźć najemców. To jedyny sposób, aby budynek zaczął zarabiać na siebie i zwrócił pieniądze, które bezproduktywnie pochłonął. Będziemy wracać do tej sprawy, ponieważ po decyzji wojewody, jastrzębski samorząd musi się odnieść się do nowej
sytuacji.
Jerzy Filar

REKLAMA

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)
ORAZ DO ŻŁOBKA.
Przyjmujemy dzieci od 1 do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Ostatnie wolne miejsca w bieżącym roku
szkolnym w Przedszkolu Dzwoneczek II.
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.

Do końca bieżącego
roku szkolnego opłata
w Dzwoneczku II wynosi

100 zł

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!!!

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

TELEFON: 32 4711559, 574 340 030, 575 962 591
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PÓŁMETEK KADENCJI ZARZĄDU

Czas zmi
JAKUB CHEŁSTOWSKI,

Zarząd Województwa Śląskiego podsumował półmetek aktualnej kadencji. Działania zdeterminowała przede
Pakietu dla Gospodarki. Pandemia nie zablokowała rozwoju regionu. Wszystkie inwestycje realizowane są
SŁUŻBA ZDROWIA
NA PIERWSZYM PLANIE

marszałek województwa
- Minione dwa i pół roku to solidnie
przepracowany czas. Do tego efektywny,
choć trzeba pamiętać, że od marca 2020 roku
funkcjonujemy w warunkach pandemii, która
mam nadzieję, przede wszystkim wskutek
szczepień już wkrótce stanie się przeszłością.
Musieliśmy się odnaleźć się w sytuacji, z którą
nie miał do czynienia żaden z poprzednich
zarządów województwa i to w całej historii.
Priorytetem stało się dla nas wsparcie służby
zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo
mocno ucierpieli przez szarżę koronawirusa,
który nie oszczędzał nie tylko naszego zdrowia,
ale też gospodarki. Myślę, że z tego kryzysu
jako region wychodzimy obronną ręką, o czym
choćby świadczy niski poziom bezrobocia.
Drugi rok z rzędu mamy rekordowy budżet.
Przypomnę, że w ubiegłym roku były to
2 mld zł, w tym w roku mówimy o kwocie
zbliżonej, a wszystkie wpisane w grafik
inwestycje realizowane są zgodnie z planem.
Przyszłość rysuje się optymistycznie. Śląskie
otrzyma 4,4 mld euro z trzech funduszy
unijnych. Takich pieniędzy w budżecie
województwa dotąd nie było, a w praktyce
oznacza to dalszy rozwój regionu, który w ciągu
kilku lat, ma stać się miejscem wyjątkowym
- przyjaznym ekologii, stawiającym na
nowoczesne proekologiczne technologie.
Za wszystkie dotychczasowe działania,
zaangażowanie, chciałbym gorąco podziękować
całemu zarządowi województwa i radnym
Sejmiku, którzy wspierają nasze inicjatywy.

Województwo Śląskie przekazało na walkę
z koronawirusem ponad 300 mln zł. To najwięcej w skali kraju. W regionie na ten cel pomiędzy
szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które
trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych.
Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował się
przekazać na służbę zdrowia dodatkowe 62 mln zł
z budżetu. Pomoc w kwocie 11,3 mln zł otrzymały szpitale powiatowe. Ważną rolę w pracach nad
COVID 19 pełnią naukowcy z Laboratorium
Genetycznego Gyncentrum, którzy zajmują się
wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu
wirusa SARS-CoV-2. Przedsięwzięcie otrzymało
wsparcie województwa. Laboratorium otrzymało z funduszy unijnych 2,5 mln zł zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu
aneksu do umowy o dofinansowanie wartość
całkowita projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł.
Badania laboratoryjne wykażą też występowanie
w próbkach innych patogenów, w tym wirusów
grypy. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej
konkretny rejon Polski. Realizacja projektu ma
zakończyć się pod koniec sierpnia. Doposażenie
w sprzęt zwiększy ponadto przepustowość oraz
wykrywalność COVID-19 - z 5-6 tysięcy testów
na dobę nawet do 12 tysięcy.
- Uruchomiliśmy także program „Śląskie pomaga” polegający na wsparciu całodobowych placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi - przypomina Izabela Domogała, członek zarządu województwa. - Na
ten cel województwo uruchomiło środki w wysokości 13 mln zł. Dzięki temu możliwe było sfinansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakup
środków ochrony indywidualnej dla pracowników
instytucji całodobowej i doposażenie placówek
w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

- Zwłaszcza ostatni rok był dla nas swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region. Tego
jednak wymaga od nas społeczeństwo, które obdarzyło nas zaufaniem. Uważam, że poradziliśmy
sobie z problemami, które wywołała pandemia.
Sztuką jest odnaleźć się w trudnych czasach. Ale
jestem przekonany, że te wszystkie doświadczenia
tylko nas wzmocnią. Rolą Sejmiku jest zwracanie
uwagi na wszelkie detale związane z pracą zarządu województwa. Czasami są to uwagi krytyczne, ale konstruktywna krytyka może przynieść
zawsze wiele dobrego. To dobry moment, aby
podziękować za dotychczasową współpracę, którą
uważam za bardzo dobrą. Zgoda zawsze buduje dodaje przewodniczący Sejmiku województwa
Jan Kawulok.

- Skalę udzielonej przedsiębiorcom pomocy,
najlepiej obrazują liczby - aż 1,4 miliarda złotych wyniósł Śląski Pakiet dla Gospodarki, który
powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z
poziomu regionu - mówi wicemarszałek Wojciech Kałuża.
Pakiet podzielono na pięć filarów: pożyczki
obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł),
wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne i inwestycje
w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(360 mln zł). Uruchomiono regionalne centrum
wsparcia MŚP, na co przeznaczono 57 mln zł.
W realizację Pakietu zaangażowanych zostało
pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódz-

NA RATUNEK PRZEDSIĘBIORCOM
I BRANŻY TURYSTYCZNEJ

ki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Konkursy skierowane dla przedsiębiorców, w ramach których
mogli ubiegać się o wsparcie, przyczyniały się do
wzrostu konkurencyjności. Są to pieniądze, jakie
można było przeznaczyć na szeroko rozumiane
działania inwestycyjne. Wnioski można było składać również w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł.
- W konkursach wystartowało ponad 2200
przedsiębiorców z Województwa Śląskiego, co niewątpliwie jest rekordem - dodał wicemarszałek
Wojciech Kałuża. - Jako samorząd województwa, pomogliśmy także branży turystycznej, która
ogółem otrzyma wsparcie na kwotę 87,5 mln zł.
Dla przypomnienia, w ubiegłym roku była to
3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów.
Do 18 maja przedsiębiorcy z regionu mogli
składać wnioski w przeznaczonym dla branży
turystycznej konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego alokacja wynosi 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym
naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna
50 tys. zł, natomiast zakres pomocy sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje, m.in. na:
na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy
posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności
oferowanych usług oraz przeprowadzenie prac
modernizacyjnych podwyższających standardy
bazy noclegowej czy gastronomicznej. W lutym
12 gmin (Szczyrk, Wisła, Ustroń, Istebna, Jeleśnia, Bielsko-Biała, Wilkowice, Węgierska Górka,
Brenna, Jaworze, Rajcza i Gilowice) otrzymało
od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał
wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafiło w sumie 8 mln zł. W efekcie gminy
mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców
z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych.
- W tych wszystkich wymienionych przedsięwzięciach ogromną rolę odgrywają środki unijne.
Tych liczb jest więcej. W ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od 28 października 2019 do 26 października 2020: zatwierdzono do dofinansowania ponad 1200 wniosków
na kwotę 2,5 mld zł. Podpisano 1 137 umów
o dofinansowanie projektów na kwotę prawie
2,4 mld zł - konkluduje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

KU ZIELONEJ REWOLUCJI
W ramach RPO 2014-2020 ogłoszono aż 25
naborów z zakresu odnawialne źródeł energii
(OZE) oraz termomodernizacja. Wybrano 493
projekty na kwotę ok. 1,23 mld zł (wkład UE

razem ze środkami z budżetu państwa). Podział
projektów odbył się następująco: odnawialne
źródła energii (OZE) 26 proc., termomodernizacja 74 proc. W ciągu dekady mamy stać się
regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć
nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce.
I jest to jeden z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa.
27 i 28 stycznia 2020 roku, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach gościło
uczestników międzynarodowej konferencji
„W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej
Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej. Przedstawiciele regionów
z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych
z nową perspektywą finansową UE. Gościem
głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira.
W październiku ubiegłego roku, radni Sejmiku
jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla
województwa, którego podstawą jest program
„Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje
się na poprawie jakości życia w regionie oraz
zielonej transformacji gospodarczej. Dużą rolę
odgrywa Park Śląski. W ciągu najbliższych lat
trafi tu 210 mln zł w ramach unijnej inicjatywy
Jessica. Inwestycje to modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia hali „Kapelusz”, remont
Świątyni, remont Dużego i Małego Kręgu Ta-
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an i wyzwań
wszystkim walka z COVID-19, na którą do tej pory przeznaczono już 300 mln zł. Ogromne wsparcie otrzymali przedsiębiorcy w postaci Śląskiego
zgodnie z planem. Aż 4,4 mld euro trafi do województwa w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
Do tego czasu ponad 24-kilometrowy odcinek
drogi zyska nową nawierzchnię, chodniki i ciągi
pieszo-rowerowe. Modernizacja kosztować będzie ok. 238,1 mln zł. Pracy jest sporo. Powstają
także nowe mosty i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne.

WIĘCEJ NA KULTURĘ

necznego, uregulowanie gospodarki wodnej
oraz budowa Parku Wielu Pokoleń. Za 65 mln zł
zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowej formie zajmie około
4 hektarów. Metamorfozę przechodzi również
Planetarium Śląskie. W nowym gmachu obok
astronomii prezentowane będą zagadnienia
związane z sejsmologią i meteorologią. Po zakończeniu robót budowlanych i wyposażeniu
Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowoczesny
budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów
kwadratowych.

DUŻE INWESTYCJE DROGOWE
W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano kwotę około 540 mln zł. Na budowę
i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczane są także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- Obsługujemy sieć ponad 1250 kilometrów
dróg. Prace na kluczowych odcinkach są zaawansowane. Planów nie zakłóciła ani pandemia, ani
zimowa aura, która jak na nasze warunki utrzymywała się dość długo, bo aż do połowy kwietnia. Nowe arterie wpłyną na zmniejszenie ruchu
w centrach miast. Poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo - przekonuje wicemarszałek Dariusz Starzycki.
Na drogach wojewódzkich kontynuowane są
cztery projekty własne o wartości ok. 357 mln zł,
z czego ok. 168,6 mln zł to środki unijne. Jest to
budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna
na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gmi-

nie Rudnik do granicy Rybnika - etap 4 i etap 5
Wschodnia Obwodnica Raciborza (93 mln zł);
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (blisko
131 mln zł); drugi etap przebudowy DW 791 na
odcinku od DK 1 do DK 78 (96 mln zł) oraz drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913,
od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny
do skrzyżowania z DK 86 (ok. 36 mln zł).
Ponad 200 mln zł pochłonie organizowanie
i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki
Koleje Śląskie i POLREGIO.
27 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację porozumień zawartych z powiatami dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego
ich utrzymania.
Największa inwestycja to droga regionalna Racibórz - Pszczyna - obwodnica Raciborza. Arteria, której budowa, nie licząc zapisów w tegorocznym budżecie, zamknie się kwotą 296,1 mln zł,
ma być gotowa w lutym 2022 roku. DW 933
jest przebudowywana na długości ponad 23 km
(odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski
i Mszana o długości ok. 7,2 km; odcinek II na terenie gmin: Pawłowice i Pszczyna o długości ok.
16,1 km). Finał prac planowany jest na koniec
października tego roku. Przebudowa pochłonie
ogółem ok. 240,3 mln zł przy dofinansowaniu
z Unii Europejskiej na poziomie 140 mln zł.
Trwają prace na DW 791 między Zawierciem
(DK 78) a Kolonią Poczesna (DK 1). Inwestycja
ma zakończyć się do końca stycznia 2022 roku.

W 2019 roku nakłady na kulturę w regionie
zwiększono aż o 27,5 mln zł, do kwoty blisko
191 mln zł. Ta kwota jeszcze wzrosła w ubiegłym
roku i wyniosła 213,7 mln zł. W obecnym budżecie to już 224 mln zł. Zarząd województwa
podpisał umowę na współprowadzenie z miastem Świętochłowice Muzeum Powstań Śląskich,
to szczególnie istotne w kontekście trwających
w regionie obchodów stulecia wybuchu Powstań
Śląskich. W podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach powstanie Panteon
Górnośląski dotyczący najważniejszych postaci
z historii Śląska. Wystawa będzie podzielona na
cztery obszary - związane z kulturą, społeczeństwem, bohaterami i ludźmi kościoła. Panteon
zostanie oddany do użytku w czerwcu 2022
roku, w stulecie powrotu Śląska do Polski i jest
instytucją współprowadzoną z Ministerstwem
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką.
Trwają prace przy rozbudowie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.
Zakończą się w grudniu 2021 roku, na 40-lecie
pacyfikacji kopalni Wujek.

LIDER W NAKŁADACH NA SPORT
Areną sportowych zmagań jest zmodernizowany Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Zresztą godny swej nazwy. Obiekt
gościł największe gwiazdy Królowej Sportu
podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Sztafetach, a pod koniec maja będzie gospodarzem
Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Memoriały Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej to największe w Polsce imprezy lekkoatletyczne, które na trwałe wpisały
się w kalendarz wydarzeń na Stadionie Śląskim.
W 2020 roku do 73 klubów sportowych z regionu trafiło 800 tys. zł w ramach „Śląskiego
Programu Klub”. Dofinansowanie można przeznaczyć, m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłacenie trenerów i organizację obozów
sportowych. W tym roku w puli jest 1 mln zł.
Śląskie jest również partnerem rozgrywek w

ramach Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
W 2019 roku Województwo Śląskie przeznaczyło na wsparcie sportu aż 36 mln zł. To najwięcej spośród wszystkich regionów.

POTRZEBY MAŁYCH OJCZYZN
7 maja zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
- W ramach konkursu ze środków z budżetu
województwa można realizować zadania polegające na: działaniach zwiększających aktywność
społeczną mieszkańców, w tym działania w sferze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro
wspólne mieszkańców, czy też tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu
- przypomina Beata Białowąs, członek zarządu
województwa.
Maksymalna kwota pomocy finansowej dla
gminy wynosi 60 tys. zł. W ramach konkursu
w latach 2019-2021 w budżecie zabezpieczono
środki w łącznej kwocie 10,4 mln zł. Pomoc finansową otrzymało łącznie 156 gmin, a przekazane dotychczas środki zamknęły się w kwocie
ponad 6,6 mln zł.
W ubiegłym roku zarząd województwa przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz 2 zadania
powiatów na łączną kwotę 7,2 mln zł na budowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ogółem
powstaną 32 km dróg.
- Intensyfikujemy prace dla terenów wiejskich,
które co warto zaznaczyć, zajmują aż 69 procent powierzchni województwa, a zasiedla je aż
23 procent mieszkańców naszego regionu. Drogi
dojazdowe do terenów rolnych są dla nich bardzo
ważne, tym bardziej cieszy nas fakt, że wszystkie
złożone wnioski na ich realizację, zostały pozytywnie rozpatrzone. Podpisujemy też sporo umów
dotyczących aktywizacji - chcemy aby śląska wieś
była konkurencyjna - dodaje Beata Białowąs.

DOBRA PERSPEKTYWA
4,4 mld euro - tyle trafi do Województwa Śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na
lata 2021-2027. Śląskie jest pierwszym regionem
w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości
2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z trzech
funduszy.
- To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie
dysponował - podsumowuje marszałek Jakub
Chełstowski.
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4 mln zł rządowej pomocy otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

PIENIĄDZE NA REMONT
i wyposażenie neurochirurgii

Jastrzębski szpital należy do
największych beneficjentów kolejnej
transzy rządowego, kryzysowego
wsparcia dla placówek służby zdrowia.
- Tak duże wsparcie dla
szpitali w regionie nie byłoby możliwe gdyby nie wzorowa współpraca samorządu województwa z premierem Mateuszem Morawieckim i stroną rządową. Dziękuję za zaangażowanie posłom ze Śląska, a szczególnie
Lidii Burzyńskiej, Andrzejowi Gawronowi, Jerzemu Polaczkowi, Grzegorzowi Matusiakowi, Szymonowi Giżyńskiemu, Ryszardowi Majerowi i Kazimierzowi Matusznemu. 19 mln zł, które trafiło do śląskich szpitali z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić placówki w trudnym czasie walki
z pandemią. Troska o pacjentów to troska o rozwój infrastruktury medycznej, dlatego konieczne są inwestycje powiedział marszałek Jakub
Chełstowski podczas uroczystości wręczania symbolicznych czeków.
Na kwotę 4 mln zł dla jastrzębskiej lecznicy składają się: 2,8 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1,1 mln zł od władz

województwa i 72 tys. zł
wkładu własnego.
Pieniądze te pozwolą na
gruntowny remont oddziału
neurochirurgii. Przy tej okazji, zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt. To
jedna z najpoważniejszych

GRZEGORZ MATUSIAK,
poseł na Sejm z Jastrzębia-Zdroju
Pandemia koronawirusa najdobitniej
pokazała, że ochrona zdrowia jest jednym
z najważniejszych zadań państwa wobec
obywateli. Dla mieszkańców naszego
miasta, jeśli chodzi o zapewnienie wysokiego
poziomu i dostępności opieki medycznej,
kluczowe znaczenie ma WSS nr 2. Cieszę
się, że zapewniono tej placówce kolejne
pieniądze, które pozwolą podnieść standard
jakże ważnego oddziału neurochirurgii.

inwestycji w WSS
nr 2 w ostatnich latach.
- To poważne
wsparcie dla szpi-

tala, ukierunkowane przede
wszystkim na poprawę warunków pobytu pacjentów
na oddziale neurochirurgii.
Nasza placówka będzie mo-

gła świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie - mówi Robert Rychel, dyrektor WSS nr 2 w JastrzębiuZdroju.

REKLAMA

13,5 litra krwi
oddali uczestnicy
festynu

Krwiodawcy
nie zawiedli
u Jastrzębie-Zdrój stało się miejscem ciekawych i medialnych akcji
wspierających oddawanie krwi. Podobnie było i tym razem.
stwa i MOSiR-em zorganizowali festyn rodzinny połączony z „krwiobiegiem” w Parku Zdrojowym w JastrzębiuZdroju. Wśród atrakcji znalazły się biegi dla dzieci na 100

i 200 metrów oraz „terenówka”
OPEN na 3 km. W organizację festynu „Krwiobieg - chodź
z nami oddać krew” włączyły się instytucje i organizacje
związane z bezpieczeństwem.

Foto: Katarzyna Ptak/RCKiK

Z

okazji
Światowego Dnia Krwiodawcy,
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK
w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie
z Wyższą Szkołą Bezpieczeń-
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Zdjęcia: JSW

Bieg po nowe życie

BARBARA PIONTEK, prezes Zarządu JSW SA
- Pobiegliśmy wspólnie, bo transplantologia potrzebuje wsparcia nas wszystkich. Bieg po Nowe Życie
pomaga uświadomić sobie i innym, jak wiele zależy od naszych indywidualnych decyzji. Wspierając
Bieg, wspieramy idee i cele, które są nam w JSW bardzo bliskie. Fundacja JSW wystartowała w tym roku
i jako partner będziemy wspólnie wspierać oraz rozwijać tę inicjatywę mam nadzieję w kolejnych latach.

To

był wyjątkowy bieg
sztafetowy. W zawodach liczyła się przede
wszystkim promocja transplantologii. Od lat Jastrzębska Spółka Węglowa, a teraz Fundacja JSW jako
partner wsparła tę inicjatywę i aktywnie uczestniczyła w sztafecie
wystawiając swoje drużyny.
Na starcie, na wiślańskim rynku stanęło 180 uczestników, wśród
których były osoby po przeszczepach, gwiazdy świata muzyki, filmu, sportu i medycyny. W tym
gronie biegli także reprezentanci Fundacji JSW i JSW SA. Zaproszenia do Drużyny Fundacji JSW
przyjęli, m.in. prof. Zbigniew Włodarczyk - wybitny polski transplantolog, Piotr Gruszka - siatkarz, były kapitan reprezentacji Polski oraz
popularna aktorka Elżbieta Romanowska.
- Bieg Po Nowe Życie odbywa się
już po raz 18. Bez naszych wspaniałych partnerów, do których zaliczam Jastrzębską Spółkę Węglową
oraz Fundację JSW, nie byłoby tego wydarzenia i nie moglibyśmy tak
skutecznie wspierać transplantologii.
JSW jest z nami od pierwszej edy-

cji, a więc od 18 lat. To partnerstwo
jest wieloletnie i dla nas budujące, to
jest modelowy przykład współpracy.
Dziękuję, że jesteście z nami - powiedział Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor Biegu Po Nowe
Życie.

***
18. z kolei, a 10. wiślańska edycja odbyła się 12 czerwca w Wiśle.
Wzięło w niej udział aż 60 sztafet,
które poprowadzili między innymi: Przemysław Saleta, Anna Dąbrowska, Tomasz Karolak, Adam

Woronowicz, Anita Jańcia, Rafał
Zawierucha, Olga Kalicka, Marek
Plawgo, Ela Romanowska, Marcin
Mroczek i Katarzyna Pakosińska.
Na trasie biegł także Marcin Gortat, znakomity koszykarz, w przeszłości reprezentujący między in-

nymi Orlando Magic, Washington
Wizzards i Los Angeles Clippers.
W Biegu po Nowe Życie, uczestniczyło również ponad 30 lekarzy
i koordynatorów z najważniejszych polskich ośrodków transplantacyjnych.
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Fundacja JSW
wspiera straż
pożarną. Efekty tego
można już zobaczyć.
Jastrzębscy strażacy
zawodowi zyskali
zmodernizowane
centrum kierowania,
a ochotnicy specjalistyczny
sprzęt i ubrania.
W Jastrzębiu-Zdroju
- podczas apelu
z okazji Dnia
Strażaka zaprezentowano
rezultaty współpracy
Fundacji JSW
i Straży Pożarnej.
- Jastrzębska Spółka Węglowa to
nasz sąsiad, bo siedzibę Państwowej Straży Pożarnej i JSW dzieli zaledwie kilkaset metrów. Bardzo dobrze współpracujemy i możemy na
siebie liczyć - podkreślił st. bryg.
Wojciech Piechaczek, komendant miejski PSP w JastrzębiuZdroju.
To właśnie w tej jednostce, dzięki wsparciu finansowemu m.in. Fundacji JSW,
udało się zmodernizować
centrum kierowania, co znacząco przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców miasta,
m.in. dzięki wymianie urządzeń teleinformatycznych, co poprawiło
system wspomagania decyzji i koordynacji działań.
Na tym nie koniec.
Fundacja JSW wsparła zakup
ubrań specjalnych i sprzętu dla ratowników wysokościowych jastrzębskiej Ochotniczej Straży Po-

górnictwo |

Bezpieczeństwo
jest najważniejsze

żarnej oraz ubrań specjalnych
ochrony osobistej i hełmów dla
strażaków OSP Bzie.
- Mamy świadomość, że jako jeden z głównych pracodawców na tym
terenie ten obowiązek, ale też chęć
wspierania spoczywa na nas - powiedziała Barbara Piontek, prezes zarzą-

du JSW SA i Fundacji JSW. Ważną kwestią jest bezpieczeństwo. W naszej działalności nieraz spotykamy się z najtrudniejszymi sytuacjami, w których walczymy o ludzkie zdrowie
i życie. Troska o to, co najcenniejsze
jest misją, która nas łączy - dodała.
Uroczysty apel w siedzibie PSP
w Jastrzębiu-Zdroju stał się też okazją do nadania Komendzie Miejskiej złotej „Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Województwa Śląskiego” oraz podziękowania za wsparcie działalności strażaków złożonego na ręce Barbary Piontek, prezes zarządu JSW. - Takie efekty z Ja-

strzębia-Zdroju pokazują dobrą tendencję, kiedy spółki Skarbu Państwa bardzo angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu z po-

żytkiem dla nas wszystkich - podsumował obecny na uroczystości Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wiedza, która
u Coraz więcej osób chce wziąć
udział w bezpłatnym szkoleniu
JSW z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej. Tylko w pierwszym
tygodniu zgłosiło się prawie 300
chętnych, a ponad 80 osób zostało
przeszkolonych. Akcja organizowana
przez JSW Szkolenie i Górnictwo
(JSW SiG), spółkę z Grupy Kapitałowej
JSW, potrwa do końca czerwca.
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Dali radość dzieciom
5:4 dla dzieci to wynik emocjonującego meczu, zorganizowanego przez JSW. Zmierzyli
się zawodnicy dziecięcej drużyny z reprezentacją pracowników JSW. Obie ekipy wspierali
zawodnicy zaprzyjaźnionego klubu piłkarskiego GKS Jastrzębie.

C

zas spędzony z dzieckiem to czas
najlepszy, w Dzień Dziecka to
przyjemność podwójna. Podopieczni domów dziecka z JastrzębiaZdroju, Cieszyna i Pszczyny oraz jastrzębskiego przedszkola specjalnego, walczyli
na murawie Stadionu Miejskiego z drużyną pracowników JSW.
- Dobra kondycja się przydała, ale to było
wyzwanie - mówi Oktawian, członek zwycięskiej drużyny dzieci. W tym pojedynku
nie liczyło się jednak zwycięstwo, najważniejsza była dobra zabawa. Mecz otworzyła prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej JSW S.A. - To dla mnie podwójnie
emocjonujące spotkanie. Po pierwsze, możemy dać wspaniałym dzieciom wiele rado-

ści, a po drugie - pierwszy raz w życiu stanęłam na murawie stadionu tuż przed meczem - powiedziała podczas inauguracji
spotkania Barbara Piontek, prezes zarządu JSW SA.
- Każde tego typu spotkanie jest dla nas
bardzo cenne. Bez wsparcia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej nie moglibyśmy sobie pozwolić na takie atrakcje - podkreśliła Iwona
Spora, dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” z Pszczyny. Atrakcji
nie brakowało: po pamiątkowym zdjęciu
z zawodnikami i wręczeniu medali wszystkim, młodym uczestnikom meczu, dzieci
mogły skorzystać z dmuchanego placu zabaw i konkursów sportowych zorganizowanych przez zawodników GKS.

ratuje życie
S

zkolenia z zakresu pierwszej
pomocy odbywają się z wykorzystaniem technologii VR,
czyli Wirtualnej Rzeczywistości.
- Specjalna aplikacja połączona jest z fantomem szkoleniowym.
W ten sposób każdy uczestnik w wirtualnej rzeczywistości poznaje i ćwiczy procedury ratunkowe, np. masaż
serca - wyjaśnia Grzegorz Jaromin,
który w JSW SiG nadzoruje projekt.
- Nad kursantem czuwa wirtualny
instruktor, który nie tylko tłumaczy
i objaśnia, ale każdą poznaną pro-

cedurę nakazuje powtarzać do czasu jej prawidłowego wykonania. Dodatkową zaletą aplikacji VR jest realne odtworzenie warunków, w jakich odbywa się akcja ratunkowa zaznacza.
Do akcji przyłączają
się także szkoły.
- Bardzo nam zależy na placówkach oświatowych. Podczas szkolenia młodzi ludzie nie tylko poznają zasady pierwszej pomocy, ale

także kształtujemy w nich odruch
niesienia bezinteresownej pomocy
drugiemu człowiekowi w potrzebie - tłumaczy Aldona Urbanek
z JSW SiG.
Dla uczniów
technologia VR to
wyjątkowa atrakcja.
Zdaniem nauczycieli młodzież
uwielbia nowinki technologiczne. Dzięki nim szybciej i dokładniej przyswaja wiedzę oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. - Było bardzo ciekawie, to po prostu niesamowite doświadczenie. Takie szkolnie jest o wiele lepsze niż lekcje w klasie z podręcznikami. Dzięki

tej aplikacji możemy zobaczyć i przećwiczyć wszystko to, co będzie nam
potrzebne, by komuś uratować życie
- mówi Michalina Kubińska, uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Jastrzębia-Zdroju.

Bezpłatne szkolenia JSW z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są do końca czerwca,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, a także w soboty i w niedziele od 10.00 do 16.00.
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Szczepienia w JSW
We wszystkich zakładach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się akcja
szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę
szczepionki mogli przyjąć
zarejestrowani wcześniej
pracownicy spółki oraz
ich bliscy.

W punktach szczepień na
terenie zakładów spółki pojawiły się 1202 osoby. Wcześniej
wszyscy chętni musieli zarejestrować się poprzez Portal Pracownika JSW i każdy otrzymał
indywidualne powiadomienie
SMS z dokładną godziną oraz
miejscem szczepienia

Podczas szczepień stosowano preparat Comirnaty mRNA
produkcji firm Pfizer i BioNTech. Jego zastosowanie wymaga podania drugiej dawki, więc
zaszczepieni pracownic będą
mogli ją przyjąć już 10 lipca.
Akcja szczepień w JSW SA
to rezultat rozszerzenia pro-

gramu szczepionkowego na
zakłady pracy. Została zorganizowana zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa, które opracowało Ministerstwo Zdrowia
i Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z nimi, pracodawca miał za zadanie, m.in.
nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym, zebranie
listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia
oraz pokrycie kosztów organizacyjnych.

KLUCZOWA INWESTYCJA

dla całej Grupy Kapitałowej JSW
Rusza budowa baterii nr 4 w koksowni
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej Jest to
kluczowa inwestycja dla utrzymania
wolumenu zdolności produkcyjnych
koksu i węglopochodnych na obecnym
poziomie, a także dla przyszłego
wzrostu w Grupie Kapitałowej JSW.
Rozstrzygnięto bardzo ważny przetarg
dotyczący wyboru wykonawcy budowy
masywu ceramicznego wraz z osprzętem.

K

oksownia Przyjaźń to łącznie
75% całości produkcji koksu
w Grupie Kapitałowej JSW,
Utrzymanie potencjału produkcyjnego tego kluczowego zakładu poprzez
budowę nowej baterii, jest jednym
z kluczowych zadań z punktu widzenia ekonomiki produkcji.
JSW SA wraz z firmami
Grupy Kapitałowej JSW
jest dostawcą zarówno
węgla koksowego, jak
i wyrobów będących
produktami jego
przetwarzania (koks,
węglopochodne, gaz
koksowniczy oraz energia
elektryczna i ciepło).
Taka oferta w grupie światowych
dostawców węgli koksowych jest unikatowa i konkurencyjna.
Dodatkową premią za tego typu ofertę jest zachowanie zdolności sprzedażowych w okresach dekoniunktury lub zmniejszenia zapotrzebowania na sam węgiel koksowy poprzez zdecydowane poszerzenie wachlarza klientów na wyroby Grupy.
JSW Koks SA posiada trzy koksownie
(Przyjaźń, Radlin oraz Jadwiga) eksploatujące łącznie 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń.

- Nowa bateria nr 4 zostanie zbudowana w oparciu o posiadaną dokumentację technologiczną zapewnia-

jącą zgodność z obowiązującymi wymaganiami w obszarze ochrony środowiska oraz pozwalającą na wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych - informuje Iwona
Gajdzik-Szot, prezes JSW KOKS SA Powstanie ona na miejscu zwolnionym
przez poprzednią baterię z wykorzystaniem już istniejących elementów infrastruktury, w tym na przykład wykorzystaniem instalacji suchego chłodzenia
koksu - dodaje.
Założenia projektowe przyjęte
w przypadku baterii nr 4, zakładają
jej wykonanie w tzw. technologii wsadu ubijanego, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli o bardzo do-

brych parametrach jakościowych (typu 35) na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), a w konsekwencji daje możliwość osiągnięcia efektu ekonomicznego w postaci redukcji
kosztów produkcji koksu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych.
Zaprojektowana nowa
bateria daje Grupie JSW
możliwość skutecznego
wdrażania rozwiązań
proekologicznych.
- Ta inwestycja niesie za sobą realne
korzyści środowiskowe. Pozwoli na ob-

niżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki,
tlenku węgla, tlenków azotu (liczonych
w dziesiątkach ton rocznie) oraz uzyskanie dodatkowego efektu ekologicznego - ocenia Barbara Piontek, prezes
JSW SA. Realizacja przedsięwzięcia
oznacza też możliwość wykorzystania preferencyjnych środków finansowych w obszarze rozwoju i ochrony
środowiska, a także utrzymania perspektyw rozwoju nowych dziedzin w tym przetwórstwa smoły czy technologii związanych w produkcją wodoru.
***
Wykonawcą zadania głównego (będącego kluczową częścią całego projektu inwestycyjnego, w ramach którego planowane jest murowanie masywu ceramicznego oraz wykonanie
głównych prac w obszarze budowy samej baterii koksowniczej) będzie firma ZARMEN Sp. z o.o., która została
wyłoniona w ramach przeprowadzonego otwartego i nieograniczonego
postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana
w najbliższym czasie.

W wyniku wcześniej zakończonych
postępowań przetargowych, wybrano
już wykonawców tzw. zadań cząstkowych:
• Budowa nowego komina dla baterii
nr 4 powierzona została katowickiej firmie UNISERV SA
• Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „ZK-REM” z siedzibą
w Zdzieszowicach będzie wykonawcą nowego stanowiska remontowego
dla jednego z kluczowych elementów
nowej wsadnicy - ubijarek węgla.
• Natomiast mikołowska firma
ELMIKO Sp. z o.o. wybrana została
do wykonania obiektów i instalacji
elektrycznych.
Poza obszarami wykonawczymi
Spółka wyłoniła też dostawców materiałów dla budowy baterii, w tym
kształtek i zapraw krzemionkowych
oraz szamotowych, z których wykonany zostanie najważniejszy element
całego obiektu - masyw ceramiczny.
• Dostawcami będą firmy: Polska
Ceramika Ogniotrwała „Żarów”
Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie oraz
P-D REFRACTORIES CZ a.s. z Republiki Czeskiej.

www.naszejastrzebie.pl
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Publikujemy pierwszą część obszernego listu od jednego z lokatorów Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Ze względu na obszerność korespondencji dokończenie zamieścimy w kolejnym
wydaniu, a całość już jest dostępna w internecie na stronie www.naszejastrzebie.pl.

Czy warto być przyzwoitym Człowiekiem?

T

aki tytuł miał reportaż wyemitowany niedawno w programie „Sprawa dla reportera”. Maja i Filip Łobodzińscy
od wielu lat walczą z patologią w jednej z warszawskich
spółdzielni mieszkaniowych. On - znany aktor, a później dziennikarz telewizyjnych. Ona - jego żona. Nabyli kilkanaście lat temu mieszkanie spółdzielcze-własnościowe. Kiedy kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiła im
przekształcenie mieszkania na pełną własność, wystąpili do zarządu spółdzielni o wszczęcie wynikającej z mocy prawa procedury. I tu zderzyli się z niezrozumiałym dla nich oporem. Do tej pory toczą swoistą wojnę z władzami spółdzielni, a końca tego sporu jeszcze nie ma.
W Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju
takich i podobnych spraw jest
całe mnóstwo. Pokażę zaledwie
niewielką część.
Niewygodne Zarządowi osoby, które z mocy ustawy nabyły prawa członkostwa w GSM, są tego pozbawiane. Dlaczego? Bo tak zadecydował prezes. I co? I nic. Można iść na
drogę sądową, która jest długa i kosztowna. Nie każdemu
się chce. I o to chodzi spółdzielczym decydentom. Sprawy
sądowe są kosztowne dla spółdzielców, ale nie dla prezesa czy zarządu. GSM jako jedyna w całej okolicy, a może
i w kraju zatrudnia na pełnych i sowicie opłacanych etatach nie jednego, ale dwóch radców prawnych. Ale to nie
wszystko. Od lat obsługiwana jest także przez bardzo drogą kancelarię prawną, która zarabia krocie na współpracy z zarządem. Kto za to płaci ? Oczywiście spółdzielcy.
Ostatnio dochodzi do groteskowych sytuacji, kiedy prezes
GSM pozwał do sądu urzędującego Prezydenta RP. Szanse na wygranie przez niego sprawy są bliskie zeru. Ale kto
mu tego zabroni. Być może i za te fanaberie spółdzielcy
zapłacą.
Współpraca z „JASNETEM”, gdzie
ukazują się artykuły sponsorowane,
to kolejny przykład szastania
ogromnymi spółdzielczymi
pieniędzmi.
Redaktor pisanych tam artykułów, stojących na żenująco niskim poziomie, pełni w Spółdzielni stanowisko... No
jakie? Tego nie wie nikt, nawet chyba on sam. Zostało ono
stworzone dla niego i pod niego. To tzw. „szara eminencja”
do specjalnej roboty. Można tak? Okazuje się, że można.
I co nam zrobicie? No właśnie. Idźmy dalej.
Przed kilku laty prezes na zebraniach
z mieszkańcami zaproponował
stworzenie odrębnego funduszu na
remont i malowanie klatek schodowych.
Mówiono o 20 gr. za m2. Spółdzielcy w zdecydowanej większości odrzucili te pomysły. I co? Klatki schodowe nadal są w katastrofalnym stanie, niemalowane od wielu, wielu lat wywołują obrzydzenie wśród
zmuszonych do korzystania z nich. Tym się zarząd nie
zajmuje, bo i po co. A posłuszna jemu Rada Nadzorcza uchwala co i rusz kolejne podwyżki. Od 1 stycznia
2021 r. wzrosły o 30 gr. opłaty za utrzymanie i konserwację anten zbiorczych. Wzrosły też koszty konserwacji monitoringu. Ku rozczarowaniu lokatorów w najmniejszym stopniu nie poprawił on poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. A przecież prezes składał publiczne obietnice o stałym i systematycznym kontro-

lowaniu podglądów z kamer zamontowanych w windach i na
klatkach schodowych oraz przed wejściem do budynków. To też
nie zostało zrealizowane. Od 1 stycznia 2021 r. i od 1 kwietnia 2021 r. wzrosły fundusze: eksploatacyjny i remontowy. I to
o znaczące kwoty.
Ile kolejnych podwyżek czynszu
nas jeszcze czeka?
A nie można, Szanowny Zarządzie, samemu poszukiwać oszczędności, zamiast wasze rozpasane i nie zawsze potrzebne wydatki
przerzucać na kieszenie lokatorów. I tak już nasze czynsze są wyż-

REKLAMA

sze niż w porównywalnych
mieszkaniach w spółdzielniach np. w Bydgoszczy, Zamościu czy w innych miastach. Wielokrotnie i od lat zgłaszano szereg wątpliwości dotyczących m.in. przetargów na remonty i modernizacje. Zadziwiająco często wygrywa je firma, której cena z przetargu znacząco, nieraz kilkakrotnie, wzrasta w trakcie realizacji kontraktu. Przyczyna: pojawiają się tzw. nieprzewidziane
wcześniej konieczne rozszerzenia zadania. Można? Można. Przecież spółdzielcy bez szemrania zapłacą.
cdn

Zielone Jastrzębie

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

Nowy wóz dla OSP Bzie

u Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju - Bziu mają

nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość przekazania pojazdu
i prezentacja odbyła się podczas apelu, z okazji Dnia Strażaka, przed
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

kreślił prezes OSP Bzie, Stanisław
Bazgier.
Podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka były też odznaczenia, awanse i wyróżnienia.
Ponadto uczestnicy mogli obejrzeć nowoczesne stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Jastrzębiu-Zdroju, a także specjalistyczne namioty strażackie, zakupione z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach.

W

artość pojazdu to blisko 860 tys. zł, z czego
320 tys. zł to środki z
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakup wsparły także: Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości
dotacją w kwocie 150 tys. zł; Fundusz
Ubezpieczeniowy KG PSP - 140 tys. zł;
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój -

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jest
inicjatorem wyjątkowej
pomocy edukacyjnej,
dzięki której uczniowie
będą mogli badać jakość
powietrza. Moduł Jakość
Powietrza opracowało
Centrum Nauki
Kopernik ze wsparciem
merytorycznym
ekspertów Polskiego
Alarmu Smogowego.

150 tys. zł oraz Kółko Rolnicze Bzie
przekazało na ten cel 100 tys. zł.
- Tym cenniejszy to nabytek, że
ostatni zakup samochodu dla OSP
Bzie miał miejsce 34 lata temu,
w roku 1987. Podziękowania należą się także osobom, które wsparły
nas swoją wiedzą i doświadczeniem
oraz byli zaangażowani w pozyskanie przedmiotowego pojazdu - pod-

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
- Wspieranie druhów
z OSP i strażaków, m.in.
przy zakupie nowego
sprzętu czy wyposażeniu
jest dla Funduszu bardzo
istotne, bowiem to oni jako
pierwsi najczęściej niosą
pomoc poszkodowanym
podczas wypadków
drogowych czy zagrożeń
ekologicznych, nawałnic
czy trąb powietrznych.
Możemy na nich liczyć przy
skażeniach wód i gleby czy
pożarach lasów.

Uczniowie zbadają powietrze
M
oduł Jakość Powietrza umożliwia badanie za-

nieczyszczeń pyłowych. Co
to znaczy, że jakość powietrza jest zła? Czy smog za na-

szym oknem to ten sam smog,
który utrzymywał się w Londynie w latach 50. XX wieku?

Skąd biorą się zanieczyszczenia pyłowe i co kryje się pod
pojęciem niskiej emisji? Dlaczego drobiny unoszące się w
powietrzu wpływają negatywnie na organizmy żywe? Na te
i podobne pytania odpowiedzi
znajdują się w podręczniku
oraz w wyjaśnieniach merytorycznych do doświadczeń.
- Wszyscy, niezależnie od
wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem.
Dlatego każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby było ono czyste i spełniało określone normy. Budowanie świadomości ekologicznej przez
własne doświadczenie pozwoli dzieciom i młodzieży zrozu-

mieć we właściwy sposób, czym
jest ochrona środowiska. Liczę,
że zachęci ich też do dbania
o jakość powietrza - powiedział, podczas inauguracji minister klimatu i środowiska
Michał Kurtyka.
Od czystości powietrza zależy prawidłowy rozwój oraz jakość i długość życia ludzi, a także innych organizmów żywych. Zjawiska
tzw. niskiej emisji oraz smogu to widoczny efekt działania człowieka na szkodę środowiska i własnego zdrowia.
Wpływ na ich powstawanie
mają głównie nieekologiczne systemy ogrzewania w naszych domach, zanieczyszcze-

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Nie dla węglówek
Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe.

Wycofanie dotacji na kotły
węglowe, zwiększenie progów
dochodowych uprawniających
do podwyższonego poziomu
dofinansowania oraz
poszerzenie listy kosztów
kwalifikowanych o kotły
na pellet o podwyższonym
standardzie - to trzy
nowości w programie
„Czyste Powietrze”, które
zaczną obowiązywać już
od 1 lipca 2021 roku.

W

ytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych
województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla)
- te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie
to 1 lipca 2021 roku.
Koniec dotacji
na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku.
nia generowane przez zakłady przemysłowe, a także spaliny samochodowe, zawierające
szkodliwe gazy i zanieczyszczenia pyłowe.
- Poprawa jakości powietrza jest priorytetem działań
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, stąd inicjatywa przygotowania pomocy dydaktycznej, która pozwoli także dzieciom i młodzieży na badanie
jakości i zaznajomi je ze zjawiskami zanieczyszczenia powietrza, uświadamiając ten problem ekologiczny. W ten sposób
Narodowy Fundusz pragnie tez
wesprzeć szkoły i samorządy
w realizacji edukacji ekologicznej - mówił prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW. Dla mnie, jako naukowca, bardzo ważny jest też fakt, że to

propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia, który opiera
się przede wszystkim na samodzielnym poznawaniu zjawisk
zachodzących w przyrodzie poprzez obserwację i eksperymentowanie” - podkreślił.
Młodzi świadomi
ekologicznie
Do realizacji projektu Narodowy Fundusz zaprosił Centrum Nauki Kopernik, które posiada bogate doświadczenie i wiedzę
zdobytą w praktyce z zakresu ochrony powietrza, a także prowadzenia działań edukacyjnych.
- Dzięki Modułowi Jakość
Powietrza nauczyciele otrzymują gotowe narzędzia, umożliwiające im prowadzenie no-

Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia
2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na
węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia
w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).
Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie
progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma
na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą
do 37 tys. zł.
woczesnych zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.
Wzorowana na sposobie pracy
naukowców, metoda ta rozwija kluczowe kompetencje XXI
wieku, niezbędne do sprawnego funkcjonowanie w świecie
i radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami,
jakie stawia przed nami współczesna rzeczywistość - powiedział Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.
Moduł Jakość
Powietrza. Badanie
zanieczyszczeń
pyłowych
Moduł Jakość Powietrza jest
przeznaczony dla nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych
klas VI-VIII, a także może

z powodzeniem służyć do nauczania w szkołach średnich.
W skład zestawu wchodzi pudełko ze sprzętem oraz publikacja skierowana do nauczycieli. W pudełku znajduje się
mikrokontroler z czujnikiem
pyłu oraz elementy niezbędne do obsługi tych urządzeń
i wykonania doświadczeń.
Podręcznik zawiera: teksty merytoryczne, wyjaśniające zjawiska związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz scenariusze doświadczeń w formie osobnych kart ucznia i nauczyciela (ich wersje do druku
znajdują się na karcie pamięci
flash na końcu książki).
Głównym celem realizacji
zajęć z wykorzystaniem Modułu Jakość Powietrza jest
przybliżenie uczniom tematu zanieczyszczeń powietrza,

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei
dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.
Wyższe dotacje na kotły na pellet
o podwyższonym standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie
„Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na
dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł
(nie więcej niż 60% kosztów).
w tym głównie pyłowych, które mogą mierzyć za pomocą
sprzętu zawartego w zestawie,
z wykorzystaniem metody
pracy badawczej. Dodatkowo
zestaw pozwala na zapoznanie
uczniów z techniką przeprowadzania pomiarów oraz me-

todami zbierania i analizowania danych, co wspiera rozwój
tak dziś istotnych kompetencji
cyfrowych.
Moduł Jakość Powietrza będzie dostępny dla szkół w dystrybucji Centrum Nauki Kopernik od czerwca 2021 r.
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Informacje o aktualnych przetargach na stronie:
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