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Ich tytuł : Hala sportowa Kęty Podlesie – brak dofinansowania!
W związku z tym, że artykuł ten nie został podpisany przez nikogo będę zwracał się do
lokalnego lidera PiS Jarosława Jurzaka i kandydata na burmistrza Marka Błasiaka.

Jest mi niezmiernie smutno, że piszecie Państwo już w tytule o braku dofinansowania bo
myślałem, że jeszcze jesteśmy w grze, jednak będę wierzył do końca, że nie było tam działań
niewidzialnej ręki pozbawiającej Kęty dotacji…..
To może ja o hali…
Trochę śmieszne jest to zestawienie z innymi halami ale jeśli ktoś nie wie, że w ciągu ostatnich
dwóch lat koszt materiałów budowlanych wzrósł o 60 proc., a koszty pracy o ponad połowę to
może pisać takie rzeczy. Oferty na wykonanie tej sali złożyło ośmiu wykonawców i wybrano
najtańszą. Więc sugerowanie, że można budować taniej przy galopujących wręcz cenach jest
co najmniej śmieszne.
Odnośnie Czernichowa. Jeśli tam, blisko dekadę temu, podobną halę wybudowano tylko o 2,4
mln zł taniej, to była to bardzo droga inwestycja…
Zapomnieli jednak Panowie o małym, jednak bardzo istotnym szczególe - hala na Podlesiu jest
takiej samej klasy co wspomniana w Jaworzu. Nie posiada tylko ścianki wspinaczkowej ale ma
za to zewnętrzne boisko o naturalnej murawie wraz z oświetleniem, a w celu obniżenia
kosztów utrzymania zamontowaliśmy na dachu szkoły w ramach tej inwestycji
panele fotowoltaiczne.
Wiecie Panowie co to takiego? Już tłumaczę. Szkoła produkuje prąd, dzięki czemu ma
mniejsze koszty bieżącego utrzymania (w kolejnej kadencji mamy zamiar mocno inwestować w
Odnawialne Źródła Energii na obiektach użyteczności publicznej.). Czy w Waszym projekcie
hali uwzględniliście takie rozwiązanie? Oczywiście, że nie! I tu nasuwają się kolejne pytania:
Czy Wy składaliście wniosek o dofinansowanie budowy hali? Tak, trzykrotnie!!!
Czy Wy składaliście wnioski o dofinansowanie budowy (co jest opisane w artykule) w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego? Nie, złożyliście tylko wnioski o środki Ministerstwa Sportu.
Komentarz: Jak Wy już teraz robicie z miasta obszar wiejski to co będzie dalej?
Porażający brak wiedzy o tym, że środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są
dedykowane sołectwom a nie miastu!!!
Czy zdobyliście dofinansowanie na jej budowę? Oczywiście, że nie!
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Dlaczego? Bo nie umiecie czytać ze zrozumieniem i wnioski odrzucano z przyczyn
formalnych!!! (dokumenty do wglądu poniżej, załącznik nr 1).
Czy My występowaliśmy o środki zewnętrzne? Tak, pierwszy raz w 2017 r. wniosek oceniony
pozytywnie w większości kryteriów. Negatywnie ze względu na zbyt małą szkołę mierzoną
ilością uczniów(!!!) oraz brak przyszkolnego klubu sportowego (!!!).
I kto się za nami ujął w ministerstwie sportu? Pani Minister Edukacji!
I za to jej serdecznie dziękujemy! (dokumenty dostępne poniżej, załącznik nr 2).
Czy występowaliśmy ponownie w tym roku o dofinansowanie? Tak, oczywiście. I mieliśmy
nadzieję, że jesteśmy jeszcze w grze i go otrzymamy, ale Pan Jurzak i Pan Błasiak odgwizdali
już „swój triumf” stosownym artykułem.
Tak w kilku zdaniach odniosłem się do tych insynuacji zawartych w Materiale Wyborczym
Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości „w gminie” i mam nadzieję, Drodzy Mieszkańcy,
że nie będziecie mieć już wątpliwości jakie są FAKTY!
Szkoda tylko, że fala nieuzasadnionej krytyki dotycząca budowy Sali na Podlesiu pochodzi z
politycznego środowiska absolwenta szkoły, przy której sala stanęła. Wielka szkoda…
Marcin Śliwa
Załącznik nr 1
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