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Młodzież wspiera walkę z koronawirusem
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MYSZKÓW

3 miliony dla szpitala na nowy oddział

6

KOZIEGŁOWY

1,5 miliona na remont drogi powiatowej

Starosta Piotr Kołodziejczyk idzie na rekord w ilości pozyskanych środków zewnętrznych dla Powiatu Myszkowskiego i jednostek podległych. Tylko w tym wydaniu DEMOKRATYCZNEJ informujemy
o niemal 9 milionach złotych, które udało mu się wywalczyć na: laptopy dla uczniów, drogi i dla szpitala!
szpitala „na karku”, potrzebuje teraz
sporego zastrzyku pieniędzy. Niedoinwestowany SP ZOZ, z kilkumilionową stratą, zyskał w ostatnim miesiącu ponad 6 mln zł na rozwój. Nie
pomylę się, jeśli napiszę, że w poprzedniej kadencji, jedyne co pozyskano dla szpitala – to karetka,

#koronawirus
RAPORT O ZACHOROWANIACH
Na terenie powiatu mamy 18 przypadków zakażenia SARS
CoV-2 (stan na 28 kwietnia). 7 chorych pochodzi z gminy Koziegłowy, 6 z Myszkowa, 3 z gminy Poraj, i po 1 z gminy Żarki
i gminy Niegowa. Hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest
8 osób. Mamy też 4 ozdrowieńców. Na razie nie odnotowano żadnego zgonu. Kwarantannie poddanych jest 39 osób,
23 pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Myszkowie. (kk)
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ŻARKI

REKORDOWA ILOŚĆ PIENIĘDZY DLA POWIATU

Kołodziejczyk w miesiąc pozyskał
więcej pieniędzy dla powiatu niż
Dariusz Lasecki przez znaczną część
swojej kadencji. Aktywność obecnego starosty w pozyskiwaniu funduszy będzie dla jego następców trudna do pobicia. Powiat, zaniedbywany przez lata, z ogromnym długiem

MIESIĘCZNIK BEZPŁ ATNY
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PORAJ

Laptopy dla uczniów i raport oświatowy

NIEGOWA

10

Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

KTO ZROBIŁ
RADNYCH W KONIA?

o którą zabiegał i przekazał ówczesny wicewojewoda – Mariusz Trepka.

cz y t a j s t r . 5

Oczywiście wiele jest jeszcze do
zrobienia, ale i czasu do końca kadencji sporo. – Nie spoczywamy na laurach – zapewnia Piotr Kołodziejczyk. (kk)

www.hydropolska.pl
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Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Myszkowie rozstawili dwa
namioty przed myszkowskim szpitalem. Teraz przed lecznicą stoi
jeden. Do czego służą? Uspokajamy wystraszonych mieszkańców:
to tak zwane namioty wstępnej
segregacji medycznej.
Mają służyć do stworzenia oddzielonej od głównego wejścia ścieżki
dla pacjentów z objawami choroby
zakaźnej. Zastosowane działania
są prewencyjne i mają na celu
zwiększenie bezpieczeństwa osób
udających się do szpitala.
- Wykorzystujemy wszelkie możliwe sposoby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego
powiatu, a bezwzględnie najważ-
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SZPITALEM?

niejsze jest bezpieczeństwo pacjentów. Z chorymi udającymi się do
szpitala przeprowadzony zostanie
wstępny wywiad, który pozwoli
wyeliminować potencjalnie zarażonych SARS-CoV-2 – informuje
Starosta Piotr Kołodziejczyk
i dodaje: - Bardzo dziękuję Komendantowi KP PSP w Myszkowie
Sergiuszowi Wiśniewskiemu oraz
Strażakom za profesjonalne przygotowanie akcji.
Namiot wyposażony jest w nagrzewnicę oraz oświetlenie tak, by
można było z nich korzystać bez
względu na warunki pogodowe
oraz porę dnia czy nocy. Strażacy
zaopatrzeni byli we wszelkie środki ochrony indywidualnej. (kk)

KARTY RATUJĄCE ŻYCIE I ZDROWIE
Choć mają niewielkie rozmiary, mogą mieć wielkie znaczenie – pomogą uratować nasze
zdrowie, a nawet życie. Trzyma się je w portfelu lub w domu – w widocznym miejscu. Karty życia, bo o nich mowa, są dostępne za darmo, dla wszystkich chętnych - w myszkowskich szpitalach, przychodniach, aptekach i innych instytucjach użyteczności publicznej.

Przedramię zamiast
d ł o n i
p r z e d
wirusem uchroni
- Mam na imię Wojtek i mam 18
lat, wraz z moim 19-letnim kolegą
Piotrkiem postanowiliśmy, zamiast oglądania kolejnego sezon
ulubionego serialu, wziąć sprawy
we własne ręce i chociaż w małym
stopniu pomóc społeczeństwu,
a szczególnie służbie zdrowia
w obecnej sytuacji – piszą o sobie
na stronie dedykowanej ich „wynalazkowi”: http://uchwytywirus.
pl/. Dwóch młodych mężczyzn
stworzyło uchwyty, dzięki którym
otworzymy drzwi bez chwytania
klamki. Uchwyty są w 100% zaprojektowane i wyprodukowane
przez nich. 19-letni Piotr Dyja
jest uczniem ZS im. T. Kościuszki
w Żarkach.
„Użyj przedramienia zamiast
dłoni, przed wirusem cię to uchroni!” - tak brzmi hasło akcji, którą
młodzi wynalazcy chcą jak najszerzej rozpropagować. DEMOKRATYCZNA z przyjemnością
informuje o młodych zdolnych.
A ci - nie tylko sprzedają swoje
uchwyty – oddają je za darmo do
szpitali i do straży.

x

Młodych wynalazców można
wesprzeć kupując uchwyty na ich
stronie. Te dostępne są w cenie
niewiele ponad 30 zł. Prowadzona
jest także zbiórka internetowa
https://zrzutka.pl/h7ybk4 - Pragniemy rozpocząć sprzedaż naszych
uchwytów, tym samym zbierając
środki na jeszcze większy rozwój
akcji. Zachęcamy wszystkich gorąco do udostępniania, wpłacania
symbolicznych złotówek czy kupowania uchwytów i montowania
ich w swoich sklepach, miastach
czy firmach – piszą do wszystkich,
którzy mogą wesprzeć ich akcję.
(kk) foto: www.uchwytywirus.pl
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Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

Inicjatorem akcji jest ratownik
medyczny – Paweł Oleksiak.
Czym są karty życia? Inaczej
nazywane są ICE - jest to skrót
od angielskiej nazwy In case
of emergency, czyli po polsku
po prostu – „w nagłym wypadku”.
Są one niczym innym niż wizytówkami, tyle że zawierają nie
tylko dane osobowe, ale i podstawowe dane medyczne o osobie,
która taką kartą dysponuje.
- Informacje te są skierowane do
ratowników medycznych, lekarzy,
pracowników służb ratujących
nasze życie i zdrowie, w sumie do
każdego, kto w nagłym wypadku
udziela właścicielowi karty pomocy - a nie jest w stanie uzyskać
tych informacji bezpośrednio ze
względu na stan osoby poszkodowanej (utrata przytomności).
Kartę taką należy stale nosić
przy sobie – np. w portfelu i/lub
trzymać w domu w widocznym
miejscu - na stole w jadalni,
na lodówce - w wypadku osób
niewchodzących w ogóle z domu
– informuje Paweł Oleksiak.
Karta zawiera imię i nazwisko
oraz numer telefonu do wybranej
osoby, którą należy powiadomić
o wypadku. Dodatkowo wpisuje
się tam informacje o najważniejszych schorzeniach właściciela
karty i przyjmowanych lekach.
W ten sposób ratownicy medyczni i lekarze od razu wiedzą - na co
chorujemy, czym się leczymy
i kogo powiadomić w wypadku,
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gdy mamy problemy zdrowotne.
- Inicjatywę wsparło 6 firm, za co
serdecznie dziękujemy! – dodaje
P. Oleksiak. Karty życia dostępne
są na terenie Galerii Kupieckiej
OCZKO w Agencji Pocztowej.
Informacje dotyczące otrzymania

większej ilości kart lub sposobu
ich wypełnienia można uzyskać
u Pawła Oleksiaka pod numerem
telefonu 696557930 lub w firmach, które wsparły akcję. (kk)

Wszystkie moduły reklamowe: kolorowe i czarno-białe w tej samej cenie.
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oddz i a ł

Na kwotę 3 milionów złotych opiewała umowa, którą w kwietniu Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Wicestarosta Mariusz Morawiec podpisali z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Powiat otrzyma dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa na stworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Podczas marcowej sesji Rady
Powiatu w Myszkowie starosta poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Powiatu na dofinansowanie
budowy nowego oddziału
w szpitalu. Środki przyznane
zostały zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Do trzech milionów złotych
pozyskanych z budżetu państwa, Powiat Myszkowski
dołoży 1.281.585,22 zł. Całkowita wartość zadania ma
wynieść: 4.281.585,22 zł.
Powstanie pięciołóżkowego
oddziału będzie możliwe
po przebudowie i modernizacji odpowiednich pomiesz-

czeń i wyposażeniu w nowy
sprzęt oraz niezbędną aparaturę medyczną.
W ramach Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii
przewidziano także utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, przystosowanego do wykonywania procedur medycznych o wysokim
stopniu aseptyki.
Pozyskanie środków było
możliwe dzięki zaangażowaniu Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i Posła na Sejm RP
Mariusza Trepki oraz dzięki
staraniom Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka. (kk)

R a d n i
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Kilkanaście tysięcy masek, kombinezony – ogólnie środki ochrony bezpośredniej zostały zakupione przez Powiat Myszkowski dla personelu SP ZOZ-u. Radni Rady Powiatu jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu 200 tys. zł na ten cel.
- Pandemia koronawirusa nadal
trwa. Spodziewany szczyt zachorowań, jak podają specjaliści, nadal
przed nami, dlatego każde wsparcie
dla służb medycznych, które wykonują niezmiernie odpowiedzialną
pracę, jest ogromnie ważne – mówi
Starosta Piotr Kołodziejczyk.
Mając to na względzie, samorząd
powiatowy przeznaczył aż 200 tys.
zł na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników myszkowskiego szpitala. 12 tysięcy wysokiej
jakości masek o oznaczeniach:
TL-M01, FFP2 oraz KN95 oraz 249
kombinezonów ochronnych trafiło
do lecznicy.
Myszkowski szpital wspierają też
przedsiębiorcy i indywidualni
mieszkańcy. Częstochowska firma
przekazała 100 przyłbic ochronnych.
Radni przekazują diety i sprzęt
Wiceprzewodniczący Janusz
Romaniuk zadeklarował w złożonym jeszcze przed sesją piśmie,
że przekazuje swoją dietę na zakup
respiratorów dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Swoją dietę
zdecydował się ofiarować także
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie - Wojciech Picheta.
Powiat nie ma możliwości wypłacenia diet w formie darowizny. Radni
muszą to robić indywidualnie,
dlatego niektórzy zdecydowali się
przekazać środki ochrony osobistej, a radny powiatowy Mateusz
Kolasa podarował stacji pogotowia
ratunkowego w Żarkach suszarkę
do ubrań. Jarosław Kumor zakupił
dla tej samej stacji środki ochrony
osobistej. Natomiast grupa radnych
powiatowych: Piotr Kołodziejczyk, Wojciech Picheta, Zdzisława
Polak, Marlena Wiśniewska wraz
z radnym miejskim Tomaszem
Załęckim podarowała myszkowskiemu szpitalowi nowoczesny
koncentrator tlenu marki Philips,
wraz z dodatkowym, niezbędnym
wyposażeniem. (kk)

4

x

kwiecień 2020				

®

DEMOKRATYCZNA

Lekarka przeciw ochronie zdrowia?
Radna powiatowa Dorota Kaim-Hagar, będąca z zawodu lekarzem, zaatakowała działania
w zakresie wpisania myszkowskiego szpitala na listę lecznic o stanie podwyższonej gotowości. Takie jednostki mają być w stanie przyjmować pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub chorych. Dzięki temu, że SP ZOZ został wpisany na listę, otrzyma 3,8 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek postawił w stan podwyższonej
gotowości 36 szpitali z województwa śląskiego. Z całej listy tylko
kilka z nich to szpitale jednoimienne, a jeszcze kilka posiada oddziały
zakaźne. Na liście wojewody jest
także myszkowska lecznica. Nikt
jednak nie ma w planach utworzenia w Myszkowie ani oddziału
zakaźnego, ani tym bardziej przekształcenia szpitala w jednoimienny. Być może w niewykorzystywanych przez SP ZOZ pomieszczeniach jednej z przychodni powstanie forma „poczekalni” dla osób
z podejrzeniem koronawirusa.

Trzeba podkreślić, że pomiędzy
lecznice z listy podzielone zostały
środki – 24 mln euro – za które
zakupiony zostanie dodatkowy
sprzęt, m.in.: respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, itp.
Finanse są w dyspozycji Zarządu
Województwa Śląskiego.
Działanie wybitnie nie spodobało
się radnej Kaim-Hagar, która podczas marcowej sesji Rady Powiatu
w Myszkowie mocno krytykowała
wpis. Czyżby lekarska sprzeciwiała
się obowiązkowi leczenia pacjentów? To przerażające! W dodatku
bojkotowanie pomysłu to odebranie szansy na zakup dodatkowego

sprzętu dla SP ZOZ – w tym także
respiratorów, które są w dobie epidemii niezwykle cenne i niezbędne
przy niewydolności oddechowej.
Wpisanie na listę strzałem w dziesiątkę

- SP ZOZ Myszków otrzymał 3,8
mln zł. Dotacja została przyznana
w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Dzięki
tym środkom zakupiony zostanie
sprzęt, który będzie służył pacjentom także po zakończeniu stanu
epidemii – informuje Starosta Piotr
Kołodziejczyk.
Środki mogą zostać przeznaczone
m.in. na zakup wyposażenia, mo-

Dezynfekują miejsca publiczne

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach na zlecenie
Gminy i Miasta Koziegłowy
przystąpił do systematycznego odkażania przestrzeni
publicznej, w szczególności
wiat przystankowych. Dezynfekowana jest też przestrzeń
publiczna w Myszkowie oraz
środki komunikacji miejskiej.
- Przypominamy również wszystkim osobom korzystającym
z transportu publicznego oraz
przebywającym w miejscach
publicznych o bezwzględnym

przestrzeganiu zaleceń higienicznych - takich jak częste mycie rąk,
unikanie dotykania twarzy czy
stosowanie jednorazowych rękawiczek - co stanowi najskuteczniejszą
ochronę przed wirusami. Prosimy
również o stosowanie się do zaleceń i komunikatów Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz
Ministerstwa Zdrowia. To bardzo
ważne, aby w tym trudnym czasie,
w miarę możliwości, pozostać
w domach i ograniczyć kontakty
osobiste na czas ogólnokrajowej
kwarantanny. Prosimy o zachowa-

nie szczególnej ostrożności i nienarażanie siebie i innych na zakażenie
– zwracają się do mieszkańców
koziegłowscy urzędnicy. Po raz
pierwszy przystanki w Myszkowie
zdezynfekowane zostały przed
świętami Wielkiej Nocy. Z końcem
kwietnia zakończono ich mycie.
W maju i w czerwcu przeprowadzona zostanie kolejna dezynfekcja. Codziennie dezynfekowane są
autobusy komunikacji miejskiej.
(kk) foto: UM Myszków i UGiM
Koziegłowy

dernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do
dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia
życia wynikającego z zaostrzenia
choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Na co wydana zostanie
myszkowska pula? Planuje się doposażyć myszkowski szpital m.in.
w niezbędny sprzęt medyczny:
- 15 respiratorów, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych
- 2 defibrylatory

- bronchofiberoskop z torem wizyjnym
- 5 pomp infuzyjnych
- aparat RTG przyłóżkowy
- 2 videolaryngoskopy
- mobilny USG
- 2 aparaty do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Przypomnijmy - między placówki
medyczne w regionie podzielono
123 mln zł. Ze wsparcia skorzystało
27 podmiotów, w tym nasza lecznica. (kk)
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K TO Z ROBI Ł RA DN YC H W KONI A ?
Na tej samej sesji podejmowali apel dotyczący spadku dochodów po obniżeniu podatku PIT, a chwilę później, wiedząc o kruszącym się budżecie, podnieśli wynagrodzenie Wójt Gminy Poraj. Ważna uchwała o zwiększeniu wynagrodzenia podjęta została bez dyskusji. Katarzyna Kaźmierczak musiała pękać ze śmiechu… Najpierw
radni dobrowolnie i niemal jednogłośnie odebrali sobie prawo do dyskutowania na temat głosowanych uchwał, a później krzyczeli, że to zamach na ich demokrację!
Po raz pierwszy chyba przyjdzie
pochwalić Katarzynę Kaźmierczak
i jej urzędników. Tak sprytnie nikt
chyba jeszcze nie wyrolował radnych.
Nie tylko dobrowolnie, ale niemal
jednogłośnie i w zasadzie bezwiednie
założyli sobie kaganiec. Mało tego,
fakt, że go mają, zauważyli dopiero
po ponad roku, gdy Przewodniczący
Rady Gminy Poraj postanowił skorzystać z nadanych mu uprawnień
i odebrał rajcom prawo do dyskusji
nad podejmowaną uchwałą. Opozycja krzyczała wówczas, że to zamach
na demokrację i skandal. A niestety,
jak jeden mąż państwo radni podnieśli rękę za takimi właśnie zasadami!
Katarzyna Kaźmierczak na początku
nowej kadencji postanowiła wykorzystać zamieszanie przy konstytuowaniu rady i do porządku obrad
drugiej sesji (odbyła się 30 listopada
2018 r.) trafił projekt najważniejszego
dokumentu w gminie – pewnego
rodzaju konstytucji dla tegoż samorządu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w momencie
wprowadzania zmian w statucie nie
było jeszcze powołanych żadnych

komisji stałych, więc nie było też
dyskusji nad zmianami w nim. Któż
miał w zasadzie dyskutować, jak
większość radnych nie miała żadnego doświadczenia samorządowego?
A zmian w „porajskiej konstytucji”
było sporo, w tym jedna z ważniejszych – odebranie prawa do dyskusji,
czyli magiczny artykuł 27 ustęp 1
punkt 5 nowego Regulaminu Pracy
Rady, stanowiącego załącznik do
statutu.
Głosowanie bez dyskusji
Wprowadzenie takiego zapisu do Regulamin spowodowało, że na sesjach
radni nie mają prawa do zadawania
pytań i dyskutowania w trakcie obrad
nad podejmowanymi uchwałami.
Radni przekonali się o tym w lutym
2020 r., gdy Przewodniczący Sylwester Sawicki zdecydował, że dyskusji
nad uchwałą o zmianie wynagrodzenia wójt Katarzyny Kaźmierczak nie
będzie. Uchwała była podejmowana,
bo widać pensja wójt była za niska…
A co tam, że gmina jest ogromnie
zadłużona i objęta programem
naprawczym. Jak ukształtowała się

pensja Kaźmierczak po zmianach?
Wynagrodzenie zasadnicze wyniosło:
4.700 zł, dodatek funkcyjny: 1.900
zł, dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego): 2.640 zł, dodatek
za wieloletnią pracę: 940 zł. Łącznie
10.180 zł brutto. Dla porównania
w listopadzie Kaźmierczak zarabiała
jeszcze 9.220 zł
Demokracja?
Można by pokusić się o suchar: gdzie
w Poraju mają demokrację? W tytule
gazety dystrybuowanej na gminnym
terenie. Sytuacja jest jednak mało
zabawna, bo jak radni gminni mają
w demokratyczny sposób wypełniać
swoje mandaty? I jak mają mieć
jakiekolwiek zaufanie do wójt czy
urzędników, gdy wpuszcza się ich
w maliny? Bezwzględnie wykorzystano brak doświadczenia rajców
i patrzono, jak sami zakładają sobie
kaganiec. Kaźmierczak swoje działanie może obronić jednym zdaniem:
trzeba było czytać materiały sesyjne!
(kk)

Jest jaśniej i bardziej eko
W trzech miejscowościach na terenie gminy Koziegłowy zmodernizowano oświetlenie uliczne. Nowoczesne, energooszczędne lampy oświetlają ulice Koziegłów (Rosochacz, Wylągi), Mzyk i Gniazdowa.
Projekt pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II polegał
na wymianie wyeksploatowanych
opraw sodowych oświetlenia
ulicznego na nowoczesne źródło

W y m a z o b u s
p r z y s p i e s z a b a da n i a
Na drogi powiatu myszkowskiego wyjechał pojazd, którego załoga pobiera wymazy od
osób przebywających na kwarantannie. Pobrane próbki przewożone są do laboratorium,
w którym wykonywane są testy na obecność koronawirusa.
W województwie śląskim funkcjonuje jedynie kilka karetek wraz
z obsługą medyczną, pobierających

materiał biologiczny od mieszkańców przebywających na kwarantannie.
Materiał ten jest później przewożony do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. O usprawnienie pozyskania
od mieszkańców materiału do badań zadbały władze Powiatu Myszkowskiego, które wynajęły specjalny
ambulans. (kk)

światła typu LED. Nowe lampy mają
poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć zapotrzebowanie
na energię oraz poprawić komfort
i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zakres prac obejmował dostawę opraw oraz montaż

osprzętu wraz z niezbędnymi materiałami instalacyjnymi. Łącznie
wymieniono 423 opraw sodowych.
Wartość całkowita zadania wyniosła
540.540,54 zł, a dofinansowanie –
400.000 zł. Planowana jest kontynuacja programu. (kk)
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Ponad 1,5 mln zł na drogi w powiecie
- Miło mi poinformować, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie dla
naszego Powiatu - mówi Starosta
Piotr Kołodziejczyk. Samorząd
otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 1.575.309 zł.
Dobrą nowinę przekazał podczas
e-konferencji Wicewojewoda Robert
Magdziarz. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 3804S na odcinku: Myszków ul. Pińczycka – Stara Huta ul.
Myszkowska. Przetarg na wykonanie
prac ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Zakończenie robót
zaplanowano na 31 października
2020 roku. W ramach prac przewiduje się wymianę nawierzchni (dwie
warstwy), wykonanie i utwardzenie
poboczy, udrożnienie rowów, poszerzenie przepustu. (kk)

U WAG A :

WSZĘDZIE

REMONTY

Na terenie powiatu realizowane są inwestycje drogowe. Kierowcy co rusz trafiają na ograniczenia
w ruchu. Utrudnienia są spore, jednak remont kiedyś się skończy i będziemy mogli sunąć po równym asfalcie. Zanim to jednak nastąpi, gdzie powinniśmy uważać?
Powiat Myszkowski prowadzi na razie trzy inwestycje drogowe, wkrótce
rozpoczną się kolejne. Pierwszą jest
zadanie pn. „Przebudowa DP 2311
S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w miejscowości Mzyki do
DW 789”.
Do tej pory wykonano:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 2.000 metrów,
- stabilizację istniejącej podbudowy
na długości 2.000 m
- dolną i górną warstwę podbudowy
na długości 2.000 m
- warstwę wiążącą z masy bitumicznej na długości 2.000 m
- obustronne pogłębienie rowów
na długości 2.000 m
- obustronne utwardzenie poboczy
kruszywem na długości 2.000 m.
Ponadto wykonano przepust
okularowy o średnicy 1.000 mm
pod drogą, a także parking i chodnik na wysokości cmentarza - od
początku muru ogrodzeniowego
do ok. 26,0 mb za bramą wjazdową
na cmentarz.
Drugim obecnie realizowanym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000
m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów; na odcinku 950 m od
ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa
mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP
1012 S w m. Poraj, ul. Jastrzębska”. To
tam od 27 kwietnia zmieniono organizację ruchu. Utrudnienia potrwają
do listopada br. Obecnie wykonano
– na odcinku ok. 1 kilometra od
miejscowości Gęzyn (Gmina Poraj)
w kierunku Koziegłów:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 1.000 m
- podbudowa zasadnicza z masy
bitumicznej oraz warstwy wiążącej
- pogłębienie rowów obustronne
na długości ok. 1.000 m
- obustronne utwardzenie poboczy
kruszywem i frezem na długości
1.000 m

- roboty na obiekcie mostowym:
remont skrzydeł i płyty pomostu.
Powiat realizuje również zadanie
pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1715 S w Myszkowie (Nierada)
łącznie z robotami na przepuście
i przebudową mostu”. W ramach tej
inwestycji wykonano:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 493,43 m
- roboty na dwóch przepustach
pod drogą
- rozebranie istniejącego obiektu
mostowego
- 16 sztuk pali wierconych o średnicy 800 mm i długości 10 m.
Na utrudnienia trafimy też
w Myszkowie. Urzędnicy myszkowskiego magistratu informują,
że trwają roboty przy budowie
drogi w rejonie ul. Ceramicznej
pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul.
Słowackiego. Do tej pory, od ul.
Słowackiego, wykonano dwa przepusty oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają prace nad
budową kolektora kanału deszczowego. W ciągu ul. Klonowej i Sadowej zakończono budowę kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. W ciągu ul.
Klonowej i łączniku jest już nowa,
pieszo-jezdna nawierzchnia. Trwa
układanie kostki betonowej w ciągu ul. Sadowej.
W zadaniu realizowanym w ciągu
ul. Ogrodowej zakończono roboty
związane z budową sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Na fragmencie ulicy oraz łączniku została
już ułożona warstwa podbudowy
z betonu asfaltowego. Równolegle
prowadzone są roboty związane
z wykonaniem koryt, stabilizacji,
podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz trwają roboty brukarskie
polegające na ułożeniu betonowych
krawężników.
W ciągu ul. Szpitalnej nadal trzeba
liczyć się z utrudnieniami. Położono już chodnik i zjazdy do posesji
z kostki betonowej. Pod ścieżkę

rowerową wykonano asfaltową
warstwę podbudowy.
Najwięcej problemów mają kierowcy przemieszczający się drogami
na terenie gminy Poraj. Nadal trwa
bardzo uciążliwa dla uczestników
ruchu drogowego przebudowa
drogi wojewódzkiej. W objazdach
nie pomagają zamykane co jakiś
czas przejazdy kolejowe na linii
Częstochowa-Katowice. Przebudowywany jest także zjazd z DW
789 od strony Koziegłów. W Lgocie
Nadwarcie obowiązuje ruch wahadłowy. Na przebudowywanym
skrzyżowaniu powstanie rondo.
Inwestują w oświatę
Nie można zapominać także
o inwestycjach okołooświatowych.
Powiat Myszkowski kontynuuje
prace przy budowie hali sportowej
przy Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie. Szacowany koszt budowy
to 6.149.000 zł. Realizacja inwestycji została rozłożona na lata
2017-2020. Dzięki zaangażowaniu
obecnego Zarządu Powiatu udało się pozyskać na ten cel środki
w wysokości 1.959.200 zł, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Hala będzie obiektem
z pełnowymiarowym boiskiem do
rozgrywania meczów np. siatkówki
czy koszykówki.
Parking też ważny
Na ułatwienia liczyć będą mogli
zmotoryzowani członkowie społeczności szkolnej SP nr 5 w Myszkowie. Przy placówce trwa budowa
parkingu. Po wzmocnieniu podłoża
i wykonaniu podbudowy układana
jest nawierzchnia z kostki betonowej, miejsca postojowe wyłożone
będą kostką ażurową. Na parkingu
zaparkować będzie mogło 30 pojazdów, będą też dwa miejsca dla
osób z niepełnosprawnością. (kk)
foto: powiat myszkowski i UM
Myszków
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Ko m p u t e ry dl a u c z n ió w
„Zdalna szkoła” jest przedsięwzięciem, w którym przewidziano 186 milionów zł
na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. To odpowiedź rządu na konieczność organizowania w szkołach nauki zdalnej. Skorzystały z niego także nasze samorządy.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło wprowadzenia innych
standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Lekcje odbywają się zdalnie przy pomocy
komputerów, tabletów i telefonów. Niestety
nie wszyscy posiadają w domu odpowiedni
sprzęt lub internet, dzięki którym mogliby realizować podstawy programowe. Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane
w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów,
którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego
im realizację zdalnych lekcji.

Powiat Myszkowski złożył wniosek do programu „Zdalna szkoła” na pomoc finansową
w zakresie zakupu komputerów. Pozyskano 80
tys. zł, za które sfinansowano zakup 25 komputerów. Laptopy Dell Vostro 3590 zostały
przekazane szkołom.
Z możliwości pozyskania środków na zakup
sprzętu skorzystały także gminy z terenu powiatu, wśród nich wymienić można Gminę
Niegowa, która pozyskała 60 tys. zł. 25 laptopów – jak zapewniają niegowscy urzędnicy
– zostało przekazanych do dyspozycji dyrektorom szkół. (kk) foto: powiat myszkowski

Kuratorium Oświaty w Katowicach
informuje nt. matur i zdalnego nauczania
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Dla 19 tys. uczniów klas III liceów ogólnokształcących i ponad 13 tys. uczniów klas IV techników 24
kwietnia zakończyły się zajęcia dydaktyczne. Wszystkie rady pedagogiczne w woj. śląskim (305 liceów
i 202 technika) podjęły uchwały klasyfikacyjne. Zwykle ostatni dzień zajęć był dniem uroczystego wręczenia świadectw. W tym roku było inaczej. Uczniowie otrzymali świadectwa indywidualnie, według
ustalonych przez dyrektorów harmonogramów, z zachowaniem stosownych zasad bezpieczeństwa.
Zdalne nauczanie
W woj. śląskim blisko 90 tys. nauczycieli prowadzi tzw. zdalne nauczanie dla ponad 500 tys. uczniów
i słuchaczy kształcących się w 2300 szkołach. Mamy za sobą pierwszy, chyba najtrudniejszy etap, kiedy
wszyscy musieli poznać nowe techniki pracy na odległość, wdrażać je w różnych warunkach, ustalać
zasady. W zdalną naukę zaangażowani są zarówno nauczyciele i uczniowie, jak i rodzice oraz dyrektorzy
szkół. To na dyrektorach szkół spoczywa obowiązek koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami
lub rodzicami, ustalania, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do
zrealizowania w poszczególnych klasach. Nauczyciele, organizując nauczanie, uwzględniają potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, ich wiek, możliwości techniczne zdalnej nauki
w domu ucznia. Również rodzice bardzo aktywnie wspierają młodsze dzieci w nauce. Najbardziej popularną formą kontaktu w woj. śląskim są e-dzienniki i platforma e-podręczniki. Wiele szkół korzysta również z innych form zdalnej komunikacji, także opracowanych na użytek konkretnej szkoły.
W ciągu miesiąca zdalnej nauki znacząco poprawiło się wyposażenie uczniów i nauczycieli w sprzęt
komputerowy. Dużym wsparciem jest projekt „Zdalna szkoła”. W woj. śląskim 85% samorządów już złożyło wnioski o środki z projektu, kolejne mogą je składać do końca sierpnia. Z pomocą ruszyły również
firmy komputerowe, które za symboliczną złotówkę przekazywały sprzęt do szkół. W indywidualnych
przypadkach materiały dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu, są przygotowywane w formie
wydruku.
Wiele ciekawych inicjatyw wspomagających pracę szkół podejmują instytucje kultury. Nauczyciele z woj.
śląskiego aktywnie włączyli się w prowadzenie lekcji w TVP, za co serdecznie dziękujemy. Zespół Pieśni
i Tańca realizuje projekt Edukujemy artystycznie. Artyści Zespołu przygotowują m.in. filmy, w których
uczą zabaw wokalno-muzyczno-tanecznych, także domowych, dla całej rodziny. Aktorzy teatrów w Będzinie, Chorzowie czytają książki. Artyści Opery Śląskiej w Bytomiu prowadzą lekcje teatralne, w ramach
których odkrywają tajniki instrumentów muzycznych. Natomiast kluby sportowe przygotowały propozycje treningów online z doświadczonymi instruktorami w warunkach domowych.
Serdecznie dziękuję nauczycielom, dyrektorom, rodzicom, uczniom, instytucjom kultury, sportu, przedsiębiorcom, samorządom za zaangażowanie, pomoc, wsparcie w realizacji zdalnego nauczania.
Wicekurator Oświaty
Jacek Szczotka
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Kampania „Kupuj świadomie – produkt polski”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - produkt polski”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy
na temat znaczenia decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym
czasie, jak pandemia wirusa SARS- CoV-2. Wspierajmy polskich rolników, kupując produkty z kodem kreskowym rozpoczynającym się od
590, choć i to nie daje nam pewności, że kupujemy produkt polski.
Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu
Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas
zakupów w sklepach z artykułami
rolno-spożywczymi? Znak „PRODUKT
POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich
surowców. Aby ułatwić konsumentom
identyfikację produktów wytworzonych
z polskich surowców, w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano
znak „PRODUKT POLSKI” i zasady
jego stosowania. Zgodnie z ustawą
o zmianie ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych produkty
opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych
na terenie Polski, z tym że w produktach
przetworzonych dopuszcza się użycie
importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych
produktów, pod warunkiem, że składniki
takie nie są wytwarzane w kraju.
Wybierając żywność z oznaczeniem

„PRODUKT POLSKI”, konsument ma
pewność, że została ona wytworzona
w kraju i z rodzimych surowców. Przy
bogatej ofercie na sklepowych półkach
ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania
patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia
sprzedaży polskiej żywności.
Już teraz widać wyraźnie, że epidemia
odciśnie swoje piętno na sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce i na świecie. W tym kontekście istotne jest
zrozumienie wagi i znaczenia podejmowanych codziennie decyzji zakupowych.
Wybieranie polskich produktów żywnościowych oznacza wsparcie dla polskich
rolników i przedsiębiorców. To praca
dla nas i dla naszych bliskich, przychody
i zyski firm działających w Polsce oraz
podatki wspierające lokalne budżety.
Wybierając produkty z kodem kreskowym 590 - uważajmy. Liczba w kodzie
nie daje nam gwarancji zakupu polskiego
produktu. Wystarczy, że zagraniczna
spółka utworzy w Polsce spółkę córkę
i będzie mogła korzystać ze wskazanego
kodu. (red)

A R i M R : p o m o c s u s z o wa i W y d ł u ż o n e
t e rm i n y n a b oró w z P ROW 2 0 14 -2 02 0
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu
utrudnień związanych z pandemią koronawirusa wydłużyła
terminy naborów wniosków
o przyznanie pomocy z PROW
2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.
Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie
wniosków w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w środki
zapobiegawcze, których celem
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do
dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy
zajmują się chowem lub hodowlą
nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą
zrealizować inwestycje chroniące
ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia
mogą otrzymać maksymalnie 100

tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez
ARiMR nie może przekroczyć 80
proc. kosztów kwalifikowanych
zrealizowanej inwestycji. Pomoc
można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni,
utworzenie lub zmodernizowanie
niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie
do dezynfekcji.
Drugą grupą, do której kierowane
jest wsparcie, są spółki wodne
lub związki spółek wodnych,
w których większość stanowią
rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do
utrzymania urządzeń wodnych
służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem,
podtopieniem lub nadmiernym
uwilgoceniem spowodowanym
przez powódź lub deszcz nawalny
mogą one otrzymać maksymalnie
1 mln zł. Także w tym przypadku
limit dofinansowania wynosi 80
proc. kosztów kwalifikowanych
zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą
ubiegać się w Agencji o dotację
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas
do 20 lipca 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
może wystąpić rolnik posiadający
gospodarstwo o powierzchni co
najmniej 1 ha i nie większe niż
300 ha, prowadzący działalność
zarobkową w ramach produkcji
zwierzęcej lub roślinnej, o czym
ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5
tys. zł, odnotowany w okresie 12
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna
jest także obecność w krajowym
systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Dofinansowaniem z ARiMR
mogą zostać objęte trzy kategorie
inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;

powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające
obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Wsparcie finansowe na jednego
beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
tys. zł, przy czym refundacji
podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego
rolnika).
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego
załatwiania spraw przez rolników
w placówkach ARiMR, wnioski
w obu naborach można przekazać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
za pośrednictwem platformy
ePUAP lub pocztą tradycyjną.
Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni,
które ustawione są w placówkach
terenowych Agencji.

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła
wypłaty pomocy suszowej dla
gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku
suszy, huraganu, gradu, deszczu
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
280 mln zł – to najnowsza pula
środków na realizację wypłat
z tytułu tzw. pomocy suszowej,
która w ostatnim czasie wpłynęła
na konta ARiMR. W niespełna
cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93
mln zł. ARiMR realizuje wypłaty
pomocy suszowej na bieżąco
w miarę otrzymywanych na ten
cel środków.
Po ubiegłorocznej suszy rolnicy
złożyli prawie 355 tys. wniosków
o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3
mld zł.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl
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Uczennica z Gniazdowa
z w y c i ę ż c z y n i ą
Znamy laureatów konkursu Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie zorganizowanego dla
uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich. Na liście
zwycięzców jest Emilia Dotkuś –
uczennica Szkoły Podstawowej
w Gniazdowie (gmina Koziegłowy).
„Krzyżówka z KRUS-em” jest jednym z prewencyjnych pomysłów
częstochowskiego KRUS-u. Broszurka pod tym tytułem zawierała
10 krzyżówek z ukrytymi hasłami.
Rozprowadzono ją przede wszystkim
w szkołach położonych na terenach
wiejskich z województwa śląskiego.
– Krzyżówki trafiły także do uczniów
z terenu naszego powiatu – dodaje
Jarosław Jaskólski, kierownik placówki terenowej KRUS Myszków. Hasła
krzyżówek związane były tematycznie z funkcjonowaniem gospodarstw
rolnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa
i higieny pracy.
- Wierzymy, że „czym skorupka
nasiąknie za młodu, tym na starość trąci”. Rozwiązanie wszystkich
krzyżówek wymagało wiedzy od
młodych uczniów na temat zagrożeń
i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, co z kolei wystawia
bardzo dobre świadectwo kadrze
pedagogicznej szkół, do których
uczęszczają – powiedział dyrektor
OR KRUS w Częstochowie, Piotr
Dobosz. - Oddział Regionalny KRUS
w Częstochowie zachęca szkoły do

udziału w różnych formach działań
prewencyjnych, które prowadzone
systematycznie wespół z wieloma
instytucjami wspierającymi rolnictwo, w ostatnich latach przynoszą
spektakularne efekty. W ostatnim
czasie ilość wypadków na terenie
województwa śląskiego zmalała o 33
procent! O tyle odnotowujemy mniej
dramatów rodzinnych. Województwo śląskie jest obecnie najbezpieczniejszym obszarem do prowadzenia
działalności rolnej w Polsce, mimo
że spośród pozostałych ma najmniej
korzystne warunki do uprawiania
rolnictwa. Co roku organizujemy
również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół wiejskich
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”,
pogadanki, pokazy z konkursami
i nagrodami. Zachęcamy do stałego,
corocznego w nich udziału.
Na konkurs z krzyżówkami nadesłano 425 kuponów! Nagrody wylosowano spośród 287 poprawnie wypełnionych, spełniających wszystkie
wymogi formalne. Rozlosowano 15
nagród: 5 smartwatchy oraz 10 kubków termicznych.
Choć konkurs został rozstrzygnięty,
zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. (kk)
Pytania:
1. Przyrząd służący do mocowania
przedmiotów przeznaczonych do
obróbki.
2. Do uprawy roli lub prądotwórczy.

3. Może być taśmowa lub kątowa.
4. Jedna z maszyn najbardziej niebezpieczna w gospodarstwie.
5. Przewozimy na niej np. zboże,
ziemniaki…
6. Zabezpiecza koło maszyny przed
samoczynnym ruchem.
7. Urządzenie do oprysku.

8. Zetor lub New Holland.
9. Jedno lub wieloskibowy.
10. Służy do cięcia słomy, trawy.
11. Czołowy, zawieszany lub przyczepiany.
12. Wiąże snopki.
13. Element roboczy siewnika lub

sadzarki.
14. Służy do cięcia drewna.
15. Nożyczki w ogródku.
16. Zbożowy lub ziemniaczany.
17. Element wirujący wokół stałej osi.
18. Powinien być w każdym pomieszczeniu, np. w kurniku, garażu…

#MojaPamiątka

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I PODZIEL SIĘ HISTORIĄ
Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia spotyka się z historią zbiorową – narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział
w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspomnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowujemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.
Czasami udaje nam się uchwycić
w kadrze moment, który może być
pretekstem do niesamowitej opowieści o własnym życiu. Rodzinna
pamiątka, fotografia, kadr z amatorskiego filmu, są świetnym pretekstem do spisania wspomnień, które
pozwolą młodym ludziom spojrzeć
na rzeczywistość znaną z filmów czy
książek przez pryzmat osobistego
doświadczenia pokolenia ich dziadków i pradziadków.
Zapraszamy Państwa do udziału
w akcji społecznej #MojaPamiątka
i podzielenia się swoją historią.
Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie
fotografii z dzieciństwa, młodości
i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty –
odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie
jeden przedmiot, dokument, może
jedną fotografię czy film i opiszcie
nam historie, które się za nimi kryją.
Punktem wyjścia do przygotowanego materiału jest jedna pamiątka
rodzinna, fotografia, dokument lub
film wideo z domowego archiwum.
Wokół nich powinna snuć się opowieść o ważnym lub szczególnie
emocjonującym wydarzeniu z życia
albo szersza opowieść o losach właściciela przedmiotu czy jego rodziny.
Może to być np. historia związana z:
II wojną światową, odbudową Polski, zmaganiami z rzeczywistością
PRL-u działalnością w „Solidarności” lub opozycji antykomunistycznej
albo pielgrzymką Jana Pawła II do
kraju. Wspomnienia należy dodatkowo udokumentować materiałami
źródłowymi np. dokumentami, foto-

grafiami, archiwaliami czy filmami.
Praca może być przygotowana
w formie:
• albumu/pamiętnika zawierającego
opis udokumentowany źródłami,
rekomendowana długość albumu/
pamiętnika: do 20 stron A4 (35 tys.
znaków liczonych ze spacjami).
• eseju, rekomendowana długość
tekstu do: 16 stron A4 (30 tys. znaków liczonych ze spacjami).
• rejestracji wideo, rekomendowana
długość nagrania: do 15 minut.
• wpisu lub serii wpisów na swoim
blogu lub kanale w mediach społecznościowych (rekomendowana łączna
długość tekstu: do 20 tys. znaków).
Praca powinna zawierać informacje o:
• zakresie tematycznym prac
• pamiątce, która jest punktem
wyjścia do opowieści (co to jest,
kiedy i gdzie powstała, w jakich
okolicznościach została wytworzona
lub trafiła do rąk obecnego właściciela, z jakim wydarzeniem, jakimi
osobami jest związana); Informacje
powinny być udokumentowane fotografią pamiątki lub skanem zdjęcia
czy dokumentu. Jeżeli głównym
tematem pracy jest film z archiwum
rodzinnego należy udostępnić Organizatorowi kopię nagrania.
Praca powinna być udokumentowana dodatkowymi źródłami
(fotografie lub skany) stanowiącymi
załącznik do pracy głównej. Wśród
nich mogą się znaleźć:
• fotografie,

• skany dodatkowych materiałów
np. listów, dokumentów, wycinków
prasowych czy innych materiałów
archiwalnych,
• fotografie przedmiotów,
• relacje,
• wspomnienia, dzienniki, pamiętniki
Pozostałe wymogi
• Opis i materiały ikonograficzne
powinny być na tyle ciekawe, by
zawarty materiał pokazywał możliwości wykorzystania go na wystawie
przygotowanej przez MHP.
• Przesłana praca powinna być pracą

oryginalną.
• Prace udostępniane w Internecie
i mediach społecznościowych powinny być oznaczone hasztagiem
#MojaPamiatka.
Do dnia 30 czerwca 2020 r. prace
powinny być przekazane do organizatora w następujący sposób:
• prace opisowe (album i esej) mailem na adres mojapamiatka@muzhp.
pl
• rejestracja wideo mailem (najlepiej
wykorzystać specjalny program taki
jak np. wetransfer.com) na adres mojapamiatka@muzhp.pl
• wpisy internetowe poprzez zgłosze-

nie linku na adres mojapamiatka@
muzhp.pl
• prace mogą być również dostarczane pod adres Muzeum Historii
Polski:
Muzeum Historii Polski
Mokotowska 33/35,
00 -560 Warszawa
Prace powinny być opatrzone dopiskiem #MojaPamiątka. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości możliwy
jest kontakt z koordynatorami projektu pod adresem mojapamiatka@
muzhp.pl oraz pod numerem telefonu 693 606 368
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Wiosną dochodzi do największej ilości podpaleń na terenach leśnych i nieużytkowych. Ludzie bezmyślnie wypalają trawy, ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, zajmując ogromne obszary. W ostatnim czasie pożar strawił 5,3 tys. hektarów bagiennych łąk i terenów leśnych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tegoroczna susza jest dodatkowym czynnikiem podnoszącym ryzyko. Od początku roku - tylko na terenie leśnym - wybuchło już ponad 4 tys. pożarów.
dowania. Niejednokrotnie w takich
pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia. Wypalanie traw, poza tym,
że to niechlubna praktyka, jest również prawnie zakazane. Za łamanie
tego zakazu grożą sankcje karne
w postaci grzywny albo aresztu.
Zakaz wypalania traw jest również
jednym z wymogów dobrej kultury
rolnej.

Od początku roku leśnicy oraz strażacy są postawieni w stan podwyższonej gotowości. Pierwsze pożary
w lasach wybuchały już w styczniu.
- Od początku roku do 29 kwietnia
lasy płonęły 4.011 razy, w kwietniu
zanotowano ich 3.352. W lasach
zarządzane przez Lasy Państwowe
odnotowano 1.060 pożarów, w ciągu
tego miesiąca było ich aż 860. Łącznie spłonęło ponad 434 ha lasów
będących w zarządzie LP – czytamy
w informacji prasowej spółki A do
tych statystyk należy doliczyć także
tereny nieużytków, łąk, itp.
27 kwietnia 2020 r. w 21 z 60 stref
pożarowych na ternie całego kraju
wystąpiło średnie zagrożenie pożarowe, w pozostałych jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych
określiły wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. Obecnie sytuacja pożarowa jest jeszcze bardziej niebezpieczna, sytuacji nie poprawia brak
opadów, ściółka jest bardzo sucha.
Czynnik ludzki
Szacuje się, że aż 42 proc. pożarów
było wynikiem podpalenia. Kiedy
tylko z łąk i nieużytków znika śnieg,
a słońce wysuszy poszycie, w niebo
wzbijają się słupy dymu. Ogień
trawi całe hektary, palą się domy
i budynki gospodarcze, często giną
zwierzęta, a w skrajnych przypadkach nawet ludzie. Wypalanie traw
szkodzi - od lat alarmują ekolodzy,
naukowcy, strażacy. Mimo licznych
ostrzeżeń osoby wypalające trawy
wydają się nieświadome szkód,
które wyrządzają przyrodzie. Od lat
podtrzymywany jest mit, że wypa-

Ochrona

lanie traw i pozostałości roślinnych
poprawi żyzność gleby, zniszczy
chwasty oraz zwiększy kolejny
plon siana. Wypalenie wierzchniej,
najżyźniejszej próchniczej warstwy
gleby pociąga za sobą obniżenie jej
wartości użytkowej nawet na kilka
lat. Zahamowane zostają naturalne
procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się
urodzajna warstwa gleby. Wysoka
temperatura niszczy roślinność,
powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.
Giną organizmy żyjące w wierzchnich warstwach gleby, które dbają o jej kondycję – na przykład

dżdżownice poprawiające strukturę
i właściwości fizyczne gleb. Wymierają zwierzęta drapieżne, regulujące
populacje szkodliwych owadów.
Dym uniemożliwia trzmielom
i pszczołom zapylanie kwiatów, co
w konsekwencji obniża plonowanie
roślin. Pożary traw oznaczają także
śmierć wielu pożytecznych zwierząt
kręgowych, takich jak płazy i gady
oraz małych ssaków (krety, ryjówki,
jeże, młode zające, nornice i inne
drobne gryzonie). Zniszczeniu
ulegają też miejsca lęgowe ptaków,
a pożary stanowią szczególnie
poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się

na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami
stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki,
a nawet zwierzęta domowe.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy
są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia
pomaga także wiatr. Osoby, które
wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni
kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą
się i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany
kierunku wiatru pożary bardzo
często wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabu-

Osoby przebywające na terenach
leśnych obowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ponosi odpowiedzialność
za szkody wynikłe z nieodpowiedniego zachowania się w lesie. Ważne
jest wykonanie pasów przeciwpożarowych oraz usuwanie gałęzi,
chrustu, ściętych drzew i odpadów
poeksploatacyjnych w odległości 50
metrów od skraju toru kolejowego
lub drogi publicznej. W lasach,
na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz
w odległości 100 m od granicy lasu
nie wolno wykonywać czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności
wypalać wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych.
Bezwzględnie należy przestrzegać
zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez właściciela w związku
z występującym na obszarach
leśnych dużym zagrożeniem pożarowym

Tr e ś c i z a w a r t e w p u b l i k a c j i n i e s t a n o w i ą o f i c j a l n e g o s t a n o w i s k a o r g a n ó w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

D O B R E
W E K O
Dobre praktyki w eko rolnictwie
to zbiór zasad pozwalających
na produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności. Zobowiązują one
rolnika do przestrzegania okresów
karencji: nawozów, leków czy
pestycydów, dokładnie określają
czym karmić zwierzęta hodowlane
oraz zalecają stosowanie płodozmianu. Eko – wymaga stawiania
na naturalne rozwiązania. A natura to kompost – najprostszy
sposób na pozbycie się bio odpadów i produkcję ekologicznego
nawozu. Dojrzały kompost można
stosować pod wszystkie gatunki roślin, zwiększa poziom pH
w glebie, a jego użycie zwiększa
plony i pozwala na rekultywację
zniszczonej lub jałowej gleby.
Dopuszcza się stosowanie obornika, a przy jego braku zalecane
są międzyplony. To rośliny, które
uprawia się na gruntach ornych
między głównymi plonami. Najczęściej stosowane są międzyplony
ścierniskowe. Osiąganie żyzności
i urodzajności ziemi w eko rolnictwie możliwe jest przez płodozmian, który uwzględnia rośliny
motylkowe oraz stosowanie nawozów naturalnych. To świetny sposób na chwasty i ostatnio bardzo
modny. Eko rolnictwo wymaga też
dbałości o czystość nasion i stosowanego sprzętu.
Wapnowanie gleb to podstawowy i niezwykle istotny zabieg,
korzystnie wpływający na ich

N A B Ó R

facebook.com/demokratyczna
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P R A K T Y K I K O M U N I K A T Y
m i a n a
o r g a n i z a c j i
p r a c y
R O L N I C T W I E Zw WFOŚiGW
w Katowicach w związku z COVID-19
właściwości fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne. Regulacja odczynu gleby poprzez
wapnowanie to podstawa przy
planowaniu upraw roślin. Dzięki działaniom nawozów, które
neutralizują obecne w strukturze jony glinu, wodoru i manganu, korzenie roślin są mniej
podatne na uszkodzenia. Jakich błędów nie popełniać przy
wapnowaniu zakwaszonych
gleb?!
NIE zawsze wapnowanie wykonane przed siewem będzie najkorzystniejsze. Zabieg zalecany jest
bezpośrednio po zbiorach, najlepiej wykonywać go wczesną jesienią. Wszystko jednak zależy od
wybranego rodzaju nawozu wapniowego. Wapno tlenkowe wsiane
w glebę może działać toksycznie
na korzenie rośliny. Lepszym rozwiązaniem będzie wapno dolomitowe lub węglanowe, jednak jego
zastosowanie wymaga planowania
– powinno być wsiane bezpośrednio w ściernisko rośliny poprzedzającej przyszłoroczny wysiew.
Działanie wapna węglanowego
w długiej perspektywie czasowej
przynosi lepsze efekty – wydatnie
podnosi wskaźnik pH mimo zastosowania mniejszej dawki. Co
w sytuacji, gdy obawiamy się o pH
gleby, w której wysiana jest już roślina? Wówczas możemy zastosować wapno granulowane lub inne
nawozy mineralne, które w krót-

W N I O S K Ó W

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie zadań w ramach
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie” na lata 2020-2021.
O dofinansowanie w postaci dotacji,
na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego,
określonego w załączniku nr 6 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów
mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu
badania nawozów mineralnych oraz
typów wapna nawozowego (Dz. U.
Nr 183, poz. 122);
2. środka wapnującego, o którym
mowa w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13
października 2003 r. w sprawie nawozów
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kim czasie przenikną do struktury
gleby przy pomocy wody.
NIE przesadź z ilością. Podstawowym błędem popełnianym przy
wapnowaniu jest zastosowanie
dużych dawek. Te nie służą glebie
i wcale w szybkim tempie nie poradzą sobie z zakwaszeniem stanowiska. Zbyt duża reaktywność
wapnia może doprowadzić do
degradacji środowiska glebowego
i uwstecznienia się przyswajalnego
fosforu. Zakres pH gleby powinno
się regulować stopniowo, dobierając dawki nawozu oraz jego rodzaj
do roślin przewidzianych w zmianowaniu.
Nie trzeba badać potencjału?!
Eksperci agrotechniczni chwytają
się za głowę, gdy słyszą, że ktoś
doskonale zna swoje pole i nie
musi badać jego potencjału.
Dzięki analizie pobranych próbek
glebowych można poznać realną
zasobność gleby w składniki pokarmowe. Wynik pozwoli dobrać
właściwy nawóz. Wapno tlenkowe lepiej sprawdzi się na glebach średnich i ciężkich z uwagi
na swoją wysoką reaktywność.
Na gleby lekkie i piaszczyste stosuje się wapno węglanowe, które
pochodzi z naturalnie występujących w przyrodzie skał wapniowych – jego działania jest wydłużone w czasie i bardziej efektywne.

D O F I N A N S O W A N I E

będą mogli ubiegać się posiadacze
użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub
równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego
z wyłączeniem kosztów transportu
i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
1. Kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnione formularze dotyczące
pomocy de minimis w rolnictwie;
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez
OSChR.
należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26,
44-100 Gliwice, a elektroniczną

wersję wersję wniosku należy przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.
katowice.pl.
Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020
r. do dnia 31.12.2021 r. lub do
wyczerpania alokacji środków.
W przypadku wyczerpania środków,
decyduje data wpływu wniosku do
OSChR.
Szczegółowe warunki udzielenia
dotacji zawarte są w Regulaminie
naboru wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach: 32 231 74 19 w. 22,
tel. kom. 660 436 281
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60
32 386

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r.
do odwołania Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje
zdalnie.
W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową
i pocztą tradycyjną.
Korespondencję elektroniczną
prosimy kierować na następujące
adresy:
• biuro@wfosigw.katowice.pl
• czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji: 32 60 32 233
Ze s pół Kontrol i i Umorze ń:
32 60 32 237

UWAGA

-

Zespół Ochrony Atmosfery:
32 60 32 222
Ze s p ó ł G o s p o d a r k i Wo d n e j
i Ochrony Powierzchni Ziemi:
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ:
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych
- dostępni są pod telefonami komórkowymi.
Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów
i aneksów do umów o dofinansowanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia
umów o dofinansowanie:
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:
32 60 32 331
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

ZMIANA

ZIELONE CZEKI
Sytuacja epidemiologiczna
w kraju zmusiła WFOŚiGW
w Katowicach do zmiany terminów w konkursie „Zielone
czeki’2020” – nagród corocznie
przyznawanych przez WFOŚiGW
w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. I tak, termin przyjmowania
wniosków wydłużyliśmy do 31
sierpnia 2020 r., natomiast laureatów konkursu poznamy we
wrześniu 2020 r.
Przy okazji przypominamy,
że w konkursie „Zielone czeki’2020” mogą teraz wziąć udział
już nie tylko osoby fizyczne, ale
również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Zapraszamy do udziału!
Szczegóły i regulamin konkursu
na stronie www.wfosigw.katowice.pl
ZIELONA PRACOWNIA'2020
Zarząd Funduszu w dniu
20.03.2020 br. podjął decyzję
o wydłużeniu do 30 kwietnia
br. terminu naboru wniosków
w Konkursie, więcej informacji:

TERMINÓW

https://www.wfosigw.katowice.
pl/zielona-pracownia.html
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Zarząd Funduszu na posiedzeniu
w dniu 20.03.2020 r. podjął decyzję o wydłużeniu do 30 kwietnia br. terminu naboru wniosków
z zakresu:
Ochrony bioróżnorodności:
OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych
Edukacji ekologicznej:
EE 1.2. Wspieranie ośrodków
edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup
pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu
EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach
kształcenia i specjalizacjach
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
EE 5.3. Oznakowanie ścieżek
dydaktycznych przyrodniczych
i ekologicznych

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kancelaria / Centrala telefoniczna - tel. 32 60 32 200, fax: 32 60 32 201
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Kancelaria (biuro podawcze) czynne w godzinach 7.30 - 15.30

12

kwiecień 2020				

x

®

DEMOKRATYCZNA

