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POWIAT MYSZKOWSKI:

Darmowe posiłki dla uczniów i seniorów
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MYSZKÓW

Start kampanii wyborczej Andrzeja Dudy

Rząd owa
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KOZIEGŁOWY

Nowe wozy dla Ochotniczych Straży

pomoc

w

Światowe media podają, że Polska znajduje się w czołówce państw UE pod względem przygotowanego pakietu osłonowego dla gospodarki. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak to wsparcie
wygląda w powiecie myszkowskim. Do przedsiębiorców i rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju trafiło dotychczas blisko 128 mln zł.
Zapytaliśmy Piotra Kołodziejczyka Starostę Myszkowskiego, jakie
działania wspierające firmy, a tym
samym miejsca pracy, podejmuje
w czasie kryzysu wywołanego pandemią podległy mu Powiatowy Urząd
Pracy w Myszkowie.
- Dotychczas myszkowski PUP
wypłacił 2.482 jednorazowych pożyczek na łączną kwotę 12.399.596
zł. Pożyczka ta może zostać w 100%
umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę przez okres 3
miesięcy od daty zawarcia umowy
o pożyczkę oraz złożenia wniosku
o umorzenie w terminie 14 dni przed
jej końcem. PUP przystąpił bardzo
szybko do pracy. Pierwsze pożyczki
zostały wypłacone już 6 kwietnia
2020 r. Mikro, mali, jak i średni
przedsiębiorcy z naszego powiatu
korzystają także z dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek
ZUS. Pomoc jest udzielana przez
okres 3 miesięcy. Do 15 czerwca
2020 r. w PUP w Myszkowie złożono
256 takich wniosków, a na konta
przedsiębiorców trafiło 2.649.301,33
zł. Dużym zainteresowaniem cieszy
się również dofinansowanie kosztów
prowadzenia firmy, które adresowane jest do przedsiębiorców prowa-
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Seniorzy z dofinansowaniami

czasie

c o d l a p ow i at u my s z kow sk ie g o

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości
w czasie pandemii COVID-19 podjął konkretne działania, by chronić
miejsca pracy. Przygotowaliśmy
wielomiliardowy program wsparcia
polskiej gospodarki, którego głównym architektem jest Prezydent RP
Andrzej Duda. Zaproponowane
rozwiązania pomagają firmom, pracownikom, rolnikom i ich rodzinom.
Potwierdzają to statystyki. W ramach
Tarczy Finansowej PFR do niemal
600 przedsiębiorców z powiatu
myszkowskiego trafiło blisko 115
mln zł wsparcia, dzięki czemu
udało się ochronić ponad 4,5 tys.
miejsc pracy. Nie zapomnieliśmy
także o rolnikach, którzy w ramach
różnych instrumentów, w samym tylko powiecie myszkowskim otrzymali niemal 1 mln zł. To realna pomoc
i najlepszy dowód na skuteczność
Antykryzysowej i Finansowej Tarczy –
mówi Europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Przygotowane przez polski rząd
rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej to ponad
312 mld zł w skali kraju, a więc 15%
PKB. Wśród narzędzi pomocowych,
z których mogą skorzystać przedsiębiorcy są m.in. niskooprocentowane
jednorazowe pożyczki, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
i składek ZUS i inne.

MIESIĘCZNIK BEZPŁ ATNY

				

dzących jednoosobową działalność.
Tym samym 458.120 zł trafiło do
252 przedsiębiorców. To są twarde
dane, które dobitnie pokazują, jak
skutecznie działa rząd. Wachlarz
pomocy jest duży. Zachęcam przedsiębiorców do kontaktu z PUP
w Myszkowie w sprawie poznania
szczegółów możliwego wsparcia –
powiedział Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski.
Statystyki publikowane przez PUP
w Myszkowie, wskazują że rządowe
wsparcie realnie chroni miejsca pracy. W kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia w naszym powiecie wzrosła
o 0,5% w porównaniu ze styczniem
br. i wynosi 6,5%.
Zwróciliśmy się także z pytaniem do
KRUS w Myszkowie, na jaką pomoc
w czasie pandemii mogą liczyć rolnicy.
- Z opłacania składek zostało zwolnionych 2.614 rolników, na łączną
kwotę 854.376 zł. Rolnicy korzystają
również z zasiłku opiekuńczego.
Do tej pory złożono 119 wniosków,
w ramach których KRUS wypłacił
niemal 100 tys. zł – mówi Jarosław
Jaskólski, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Myszkowie (kk)

NIEGOWA
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Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

pandemii
Tarcza finansowa

114 943 318 zł
wsparcie dla firm
z powiatu myszkowskiego

Dane na 15 czerwca 2020 r.

Powiat myszkowski

2 482

mikropożyczek na łączną kwotę

12 399 596 zł

Dane
na 15myszkowski
czerwca 2020 r.
Powiat

256 wniosków

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych składek ZUS

2 649 301,33 zł

Dane na 15 czerwca 2020 r.

Powiat myszkowski

252 wnioski

dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej

458 120 zł

Dane na 15 czerwca 2020 r.
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g m i n
w powiecie myszkowskim – Koziegłów, Myszkowa i Niegowy, w 2019 i 2020 r. trafiło ponad 237 tys. zł na organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków w szkołach. Łączna kwota przewidziana na realizację programu w skali kraju to 2,75 mld zł. Program ma być realizowany w latach 2019-2023.
W aplikowaniu o rządowe wsparcie skuteczne okazały się trzy
gminy powiatu myszkowskiego,
które otrzymają środki na organizację stołówek oraz miejsc
spożywania posiłków w szkołach.

Największym beneficjentem jest
gmina Myszków, która otrzymała
w ciągu dwóch lat 106.500 zł. Do
gminy Niegowa w tym roku trafi
80.000 zł, a do Koziegłów 50.600
zł. O dofinansowanie w tegorocz-

nym rozdaniu ubiegała się także
gmina Poraj, wniosek jednak uzyskał zbyt małą liczbę punktów.
Dzięki wsparciu możliwe będzie
doposażenie i poprawa standardu
funkcjonujących stołówek, ale
także uruchomienie lub stworzenie nowych. Przewiduje się
także dofinansowanie adaptacji
i wyposażenia pomieszczeń
przeznaczonych do spożywania
posiłków, czyli jadalni.
- Program to realna i skuteczna
pomoc skierowana do dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym,
tak aby mogły skorzystać z gorącego posiłku przygotowanego
w stołówce szkolnej. Takie
rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych
produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad
procesem ich przygotowywania
- wyjaśnia Urszula Bauer, Śląski
Kurator Oświaty.

a także świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
- Gorąco zachęcam włodarzy pozostałych gmin powiatu
myszkowskiego do aplikowania

o środki w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że uda im
się przygotować rzetelne wnioski,
które zdobędą wymaganą liczbę
punktów i zostaną pozytywne
zaopiniowane – podsumowuje
Urszula Bauer. (kk)

REGATY O PUCHAR
S T A R O S T Y
W ostatni weekend czerwca na zalewie porajskim
zorganizowane zostaną OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE
SYC ZEFIR-DRAKKAR o Puchar Starosty Myszkowskiego.
Wszystkich pasjonatów żeglarstwa, a także osoby, które
chcą zobaczyć zmagania młodych żeglarzy, zapraszamy
do Jastrzębia (gm. Poraj) ul. Wojska Polskiego 71. Start
zawodów 27 czerwca godz. 11.00, natomiast zakończenie
zaplanowane jest na niedzielę, na godz. 16.00. Organizatorem
zawodów jest Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar. (kk)

Program składa się z trzech modułów, które adresowane są nie
tylko do dzieci i młodzieży, ale
także do osób starszych i dorosłych. Możliwe jest wsparcie
finansowe gmin w udzieleniu
pomocy w formie posiłku,
RE K L A M A
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KOTŁY MALINA
NA DOTACJĘ
ul. 22 Lipca 28, NIEGOWA

tel. 500 030 490
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W samo południe, 13 czerwca, przed MDK w Myszkowie, w ramach akcji wspierającej reelekcję Prezydenta Andrzeja Dudy, z licznie zgromadzonymi
mieszkańcami powiatu myszkowskiego spotkała się Europoseł Jadwiga Wiśniewska. W spotkaniu wzięli udział także Urszula Bauer Śląski Kurator
Oświaty, Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski, Jacek Ślęczka Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, a także radni wojewódzcy, powiatowi i gminni.
- 28 czerwca, przy urnach wyborczych, zadecydujemy o przyszłości
Polski. O tym, czy będzie to Polska
Plus - dumna, solidarna, rozwijająca się, czy Polska Minus, w której
nic się nie da. Pięć lat temu, dzięki
determinacji i ciężkiej pracy w wyborach prezydenckich zwyciężył
Andrzej Duda, który z pełnym zaangażowaniem prowadził zainicjowany
przez Prawo i Sprawiedliwość proces
pozytywnych zmian, na które czekali
Polacy. Filarami naszego rozwoju
stały się rodzina, praca, godność
i bezpieczeństwo. Daliśmy radę
wtedy, damy radę i teraz. Idziemy
po zwycięstwo. Dla Polski. 28 czerwca wybór jest tylko jeden, a jest nim
Prezydent Andrzej Duda – przekonywała zebranych Europoseł Jadwiga
Wiśniewska.
Kampania wyborcza Prezydenta
Andrzeja Dudy w powiecie myszkowskim trwa w najlepsze. Zaangażowana jest w nią nie tylko Europoseł Jadwiga Wiśniewska, ale także

Poseł Mariusz Trepka, radni, a także
sympatycy i wolontariusze. Od kilku
tygodni trwa akcja banerowa, do
mieszkańców trafiają także materiały
wyborcze. Wolontariusze rozdają
ulotki na ulicach, placach i targach
w całym powiecie. Widać pełną
mobilizację i pozytywną energię.
- Andrzej Duda jest Prezydentem
Polskich Spraw. Tylko on jest dzisiaj
gwarantem dobrej współpracy pomiędzy rządem a prezydentem. 28
czerwca ja i cała moja rodzina zagłosujemy właśnie na Pana Prezydenta,
bo chcemy Polski dumnej, w pełni
suwerennej, w której chroni się rodzinę. Chcemy też Polski sprawiedliwej, w której każdy ma równe szanse
- powiedział DEMOKRATYCZNEJ
jeden z uczestników spotkania.
Przypomnijmy, wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28
czerwca. Lokale wyborcze otwarte
będą w godzinach 7-21. (k) foto: Jan
Banik
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Bez pie cz eńst wo miesz kańców najważniejsz e

Nowe pojazdy dla OSP

- W myszkowskim szpitalu zainstalowane zostały dwie bramy do odkażania, które mają
usprawnić walkę z koronawirusem. Na ochronę zdrowia personelu lecznicy i pacjentów pozyskaliśmy 3,89 mln zł - informuje
Starosta Piotr Kołodziejczyk.
Brama ma pomóc w codziennych
zmaganiach na pierwszej linii frontu. Urządzenie, dzięki specjalnym
dyszom, może zdezynfekować
osobę w pełnym kostiumie, minimalizując przy tym ryzyko zakażenia czy przeniesienia wirusa. To
w pełni automatyczny sprzęt.

5 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Bytomiu 37
promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na liście jednostek, które otrzymają nowe pojazdy, są też te z powiatu myszkowskiego.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” służą na co dzień druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych z Ogorzelnika (gm. Niegowa) czy Mysłowa (gm. Koziegłowy). Teraz ich „praca” wspomagana będzie przez
nowe pojazdy. Promesy przekazał jednostkom Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzej Duda. – To służba obywatelska, ciesząca się niezmiennie
najwyższym zaufaniem społecznym – zaznaczył podczas swego wystąpienia.
- Gratuluję obu jednostkom. Do Waszych garaży jeszcze w tym roku trafi
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – zwrócił się do strażaków Poseł
na Sejm RP Mariusz Trepka. (kk)

- Planujemy zakupić 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 – dodaje P. Kołodziejczyk. Ponadto Powiat pozyskał
także dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2,2
mln zł na zakup środków ochrony
osobistej i sprzętu.

Przypominamy także, że na wniosek Starosty testom na obecność
koronawirusa poddany został personel medyczny – 527 osób oraz

N i e m a l
p ó ł
na oświatę w

nauczyciele przedszkoli i żłobków
– 202 osoby. Łącznie wykonano
729 testów. (kk)

m i l i o n a
Niegowie

193 tys. zł na wyrównywanie szans uczniów szkoły podstawowej
i 249 tys. zł na funkcjonowanie żłobka to środki, które trafiły do gminy Niegowa. Dzięki funduszom zewnętrznym gmina podniesie jakość kształcenia w placówkach oświatowych bez ponoszenia wysokich kosztów. Jeden z projektów realizowany będzie z 90-procentowym dofinansowaniem.
Szkoła Podstawowa w Ludwinowie,
projekt polegający na wyrównywaniu szans uczniów, realizowała
będzie już od lipca tego roku.
Całkowita wartość tego zadania
to 214.785 zł, z czego 90% tej
kwoty stanowi dofinansowanie
(193.306,50 zł). Środki pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 i stanowią dla
samorządu ogromne ułatwienie.
Bez nich trudno byłoby gminie
wyposażyć placówkę, a nie tylko
ona zyska na projekcie. - Szkoła

zostanie doposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny do
prowadzania zajęć z: chemii, fizyki,
biologii, geografii, języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych
i korekcyjnych. Projekt obejmuje
również wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli
poprzez realizacje tematycznych
warsztatów – informują urzędnicy
UG Niegowa. Zadanie realizowane
będzie aż do 30 czerwca 2021 roku.
Dodatkowe środki samorząd otrzymał również na uatrakcyjnienie
najmłodszym mieszkańcom startu

w edukację. Całkowita wartość
projektu „Żłobek dla malucha
szansą zwiększenia aktywności zawodowej rodziców” to 283.613,88
zł, z czego 249.580,21 zł stanowi
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Z otrzymanych środków sfinansowane
zostanie bieżące funkcjonowanie
placówki, zakupione zostaną:
wyposażenie oraz materiały do
prowadzenia zajęć, w planach jest
także urządzenie placu zbaw. (kk)
foto: UG Niegowa

Marina Poraj – stowarzyszenie
czy polityczne zaplecze?
Najpierw zbieranie podpisów
dla kandydata na Prezydenta RP
wystawionego przez Platformę
Obywatelską, później wizyta
jego kontrkandydata - wodza
ludowców. A to wszystko dzieje
się na terenie kompleksu wypoczynkowego, stanowiącego własność Gminy Poraj, użytkowanego
przez… Stowarzyszenie Marina
Poraj.
Jeden z porajskich rajców zrelacjonował i upublicznił w internecie wizytę kandydata na urząd
prezydenta, wystawionego przez
ludowców. Zielonego dywanu nie
było, ale przebieg wizyty uznać
można za dość zabawny, taki
rodem z lat minionych.
„(…) prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego pojawił się w Poraju krótko po godzinie 17:00.
Już od „progu” został przywitany
przez lokalny zespół ludowy Malwy” – rozpoczął relacjonowanie
radny. Później dodał o społeczności gminy, „na czele (to bardzo
ważne określenie w tym kontekście – przyp. red.) stała Pani Wójt
Katarzyna Kaźmierczak i radna
powiatowa Ania Socha-Korendo
oraz radni, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich”. Powitać kandydata przybył także sam bur-

mistrz Żarek – i pierwszy kibic
zielonych - Klemens Podlejski.
Ciekawe czy wiwatował szalikiem
klubowym?!
Wizytę „tygrysa” poprzedziło
zbieranie podpisów dla innego
kandydata. Do Mariny Poraj zapraszała ledwie zipiąca powiatowa Platforma…
Ciekawe też czy to te działania
wpisują się w projekt pod nazwą:
„Centrum Integracji Społecznej
w Gminie Poraj szansą na zmianę
społeczną – kontynuacja”, na który Marina dostała 4 mln zł?!
Porajskie Stowarzyszenie od
początku powstania wzbudza
żywe dyskusje społeczne. Ale
trzeba zaznaczyć – dyskutować
o nim można tylko w dobrym
tonie. Mówiąc lub pisząc coś
niekorzystnego, można narazić
się na proces karny wytoczony
przez Gminę Poraj. Przekonałam
się o tym osobiście, podobny los
spotkał obecną Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Myszkowie, niegdyś radną gminną
– Zdzisławę Polak. Przypomnę,
że od wszystkich stawianych zarzutów zostałam uniewinniona,
a Sąd na oskarżycielu publicznym
nie zostawił suchej nitki. (kk)
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Maturzyści z powiatu myszkowskiego już po pierwszych obowiązkowych egzaminach. 327 tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które przeprowadzane są od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin
dojrzałości odbywał się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Główny Inspektorat Sanitarny. Jak poradzili sobie absolwenci myszkowskich szkół, dowiemy się dopiero w sierpniu.
W Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego
w Myszkowie do matury przystąpiło 165 uczniów, co stanowi
100 procent absolwentów, którzy
ukończyli szkołę. W Zespole
Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie maturę zdają 63
osoby (82 procent, które ukończyły szkołę). W Zespole Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach do
egzaminu maturalnego przystąpiło 99 uczniów, w tym 36 –
z liceum ogólnokształcącego (97
procent kończących szkołę) i 63
z technikum (84 procent kończących szkołę).

Bezpieczeństwo podczas
egzaminów
MEN, CKE i GIS przygotowały
wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
maturalnych w 2020 r., wśród
tych obowiązkowych podkreślone
zostały w szczególności kwestie
dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji,
w tym:
- obowiązek zakrywania ust i nosa
przez zdających, do momentu zaję-

cia miejsca w sali egzaminacyjnej,
- konieczność ustawienia ławek
w sali egzaminacyjnej w taki
sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej
1,5-metrowy odstęp w każdym
kierunku,
- obowiązek dezynfekcji ławek
i krzeseł w sali egzaminacyjnej
przed i po każdym egzaminie
oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej
niż jeden zdający,
- konieczność korzystania przez
każdego zdającego z własnych
przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.,
- wdrożenia wszelkich możliwych
rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających
przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe
sposoby, dyrektor szkoły może
wdrożyć inne, bardziej właściwe
w konkretnym kontekście. Szkoły
zostały wyposażone w niezbędne
środki ochrony osobistej.

- Tegoroczne matury pomimo
znacznych obostrzeń związanych
z COVID-19 przebiegały bardzo
spokojnie. Młodzież była dobrze przygotowana i zadowolona
z organizacji. Maturzyści nie
ukrywali też radości ze zniesienia ustnych egzaminów. Szkoła
zapewniła wszystkie środki bez-

pieczeństwa, a członkowie zespołu nadzorującego byli mocno
zaangażowani w przeprowadzenie
egzaminów. Tematyka matur
i trudność testów jak zawsze
były dużym zaskoczeniem. Teraz
przyszło nam cierpliwie czekać
na wyniki, które będą upublicznione w sierpniu. Obecnie przy-

gotowujemy się do egzaminów
zawodowych klas technicznych.
Żywię nadzieję, że wszystko
będzie przebiegać bez zakłóceń
– podsumowuje Danuta Służałek-Jaworska Dyrektor Zespołu
Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach. (t)

Ósmoklasisto, ucz się w swoim powiecie
R e k r u t a c j a
na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej:
Liceum Ogólnokształcące im.
mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie
• czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie ośmioletniej
szkoły podstawowej z przedmiotami
rozszerzonymi do wyboru:
- biologia-chemia
- biologia-chemia-język angielski
- matematyka-fizyka
- geografia-matematyka-informatyka
- geografia-wiedza o społeczeństwie-język angielski
- język polski-historia-wiedza o społeczeństwie
- język polski-historia-język angielski.
Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
• pięcioletnie technikum na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:
- technik mechatronik
- technik automatyk
- technik pojazdów samochodowych
(klasa mundurowa)
- technik elektryk
- technik budownictwa
- technik logistyk (klasa mundurowa)
- technik ekonomista
- technik usług fryzjerskich
- technik papiernictwa
• trzyletnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie ośmioletniej
szkoły podstawowej:
- oddział wielozawodowy

- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
• trzyletnia specjalna branżowa szkoła I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej kształcąca młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim:
- pracownik pomocniczy fryzjera
- pracownik pomocniczy mechanika
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja
w Myszkowie
• pięcioletnie technikum na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:
- technik weterynarii
- technik architektury krajobrazu
- technik technologii żywności

- technik geodeta
- technik spedytor
- technik rachunkowości
- technik gazownictwa
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(klasa integracyjna)
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach
• czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie ośmioletniej
szkoły podstawowej z przedmiotami
rozszerzonymi do wyboru:
- biologia-chemia-matematyka-język
angielski
- język polski-historia-wiedza o społeczeństwie-geografia.
• pięcioletnie technikum na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:

- technik informatyk
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik reklamy
- technik hotelarstwa
- technik organizacji turystyki.
Kierunki kształcenia na rok
szkolny 2020/2021 w szkołach
dla dorosłych w powiecie myszkowskim
Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (kształcące w formie zaocznej)
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja
w Myszkowie
• szkoła policealna (kształcąca w formie zaocznej):

- technik administracji (cykl 2-letni)
- technik bezpieczeństwa i higieny
pracy (cykl 1,5-roczny)
- florysta (cykl roczny)
- opiekun medyczny (cykl roczny)
• liceum ogólnokształcące dla dorosłych (kształcące w formie zaocznej)
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach
• szkoła policealna:
- technik usług kosmetycznych (cykl
2-letni, kształcenie w formie zaocznej)
- opiekun osoby starszej (cykl 2-letni, kształcenie w formie zaocznej)
- opiekunka dziecięca (cykl 2-letni,
kształcenie w formie zaocznej)
- terapeuta zajęciowy (cykl 2-letni,
kształcenie w formie stacjonarnej)
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
w Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70
• Technikum Nr 2 w Myszkowie
- technik architektury krajobrazu:
organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu
• Technikum Nr 2 w Myszkowie
- technik rachunkowości: prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
• Technikum Nr 2 w Myszkowie technik gazownictwa: wykonywanie
robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. (kk)
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10 czerwca w Myszkowie hucznie obchodziliśmy Święto Boksu Olimpijskiego. Z tej - nieobchodzonej dotąd w Myszkowie - okazji odbył
się sportowy event w plenerze. Organizatorami byli Polski Związek Bokserski oraz Trener Kadry Narodowej Kadetów Krzysztof Szot.
Impreza odbyła się na terenie kompleksu sportowego
Dotyk Jury w Myszkowie. Krzysztof Szot zorganizował
trening (dostępny również online) dla pięściarzy z klubów należących do PZB. Nie brakowało innych atrakcji.
Zaproszenie Krzysztofa Szota przyjęli także inni trenerzy:
Krzysztof Górecki ze swoimi podopiecznymi z Klubu
Kleofas Katowice, Martyna Schunke i Jacek Dąbrowski
z Carbo Boks Gliwice, Jarosław Pietrzyk i Jacek Ostaszew-

ski z BKS Jastrzębie Zdrój oraz Ireneusz Przywara z BKS
Concordia Knurów, który przybył do Myszkowa z Mistrzami Polski Seniorów – Oskarem Sapfarianem i Damianem
Durkaczem.
Byli również członkowie zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego: Prezes Andrzej Filipek, Mieczysław i Joanna Gołąbowie, Henryk Wilk, Ryszard Sałek. Rejon Bielsko-Białej
reprezentował Sławomir Łaniecki.
W wydarzeniu wziął udział Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Myszkowie Janusz Romaniuk. Sponsorem strategicznym była Grupa CMI. Organizację eventu wsparł
Powiat Myszkowski. (t)
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Wojownicy
wracają do gry
Klub Sportowy Warriors powrócił do treningów po prawie trzymiesięcznej przerwie. Pierws ze t re n i n g i n a ś w i eż y m p ow i e t r z u roz p o c zę ł y s i ę
w maju, teraz sportowcy trenują również na siłowni.
W Klubie działają dwie sekcje Kickboxingu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, dzieci i rodziców. Najmłodszy
zawodnik liczy 4 lata, a najstarszy 45. Obecnie do treningów wróciła grupa
młodzieżowa. Sekcja kickboxingu dla dzieci i młodzieży jest rozszerzeniem i zapleczem młodych talentów dla sekcji senior, gdzie starsi i bardziej doświadczeni zawodnicy rywalizują z powodzeniem na najwyższym
sportowym poziome w zawodach amatorskich oraz zawodowych galach
sportów walki.
- Wracamy do treningów pełni energii i zdrowia. Bardzo cieszymy się,
że możemy już trenować. W tym trudnym dla wszystkich okresie realizowane były zajęcia online, ale tęskniliśmy za prawdziwymi treningami.
Cieszę się również, że po raz kolejny będziemy realizować zadanie w ramach Programu Klub, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Europoseł Jadwigi
Wiśniewskiej, która od lat wspiera inicjatywy organizacji pozarządowych
i klubów sportowych z naszej gminy, obejmuje również patronatem wydarzenia sportowe - mówi prezes Mateusz Kolasa.
Bezpośrednim wsparciem w ramach Programu "Klub" będzie objęta
20-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat Młodzi sportowcy
trenować będą od czerwca do końca października. Będą to zajęcia o charakterze sportowym, podczas których uczestnicy uczą się techniki walki
kick bokserskiej oraz elementów samoobrony. - Zajęcia takie zwiększają
pewność siebie, samodyscyplinę oraz sprawność ruchową. Świetnie wpływają na zmniejszanie otyłości oraz na wady postawy. Uczestnicy podczas
treningów doskonaląc elementy walki przygotowują się do rywalizacji
sportowej w przyszłości. Zapraszamy na treningi – dodaje M. Kolasa. (k)

Bocianie Gniazdo w Lgocie Górnej
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskał środki
w konkursie grantowym Partnerstwa Północnej Jury w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 pt. Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej
i społecznej z obszaru Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej
Jury” na zadanie o nazwie „Bocianie gniazdo – zakup i montaż
urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Lgota Górna”. Koszt inwestycji to 31.790 zł, a dofinansowanie 24.820 zł.
W ramach zadania zakupiono: huśtawkę Bocianie Gniazdo, huśtawkę duet
z dwoma siedziskami płaskimi, karuzelę tarczową oraz piramidę linową.
Urządzenia zamontowano w Lgocie Górnej (gmina Koziegłowy) na działce
sąsiadującej z OSP. Dopełnieniem projektu będą cztery lampy solarne.
Wsparcie ze strony samorządu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz zaangażowanie sołtysa Lgoty Górnej pomogło Koziegłowskiemu UTW stworzyć nowe
miejsce zabaw, które będzie z pewnością chętnie odwiedzane zarówno przez
dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Oficjalne otwarcie placu zabaw odbędzie
się w lipcu. (t)
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B a s e n y i p ły wa l n i e z n ó w m o g ą d z i a ł a ć .
Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać
nie sprzyjał utrzymywaniu ciała
w odpowiedniej formie.

Ogólnokrajowa kwarantanna
wyłączyła na długie tygodnie
nie tylko możliwość korzystania
z usług gastronomicznych, fryzjerskich czy kosmetycznych, ale
także z obiektów sportowych.
Wśród nich były baseny, pozwalające zarówno na zawodowe
uprawianie różnorakich dyscyplin wodnych, jak i rekreacyjne
pływanie. Tymczasem odwiedzanie tego typu obiektów może
przynieść ulgę naszym ciałom
po wymuszonym pandemią siedzącym trybie życia.
W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa, od 6
czerwca ponownie otwarte mogą
zostać m.in. pływalnie i baseny.
To doskonała wiadomość nie
tylko dla profesjonalnych sportowców, ale także dla amatorów.
Pływanie to bowiem również
możliwość prowadzenia ogólnorozwojowej aktywności i rehabilitacji. Co ważne, pływalnie
obecnie muszą spełniać wysokie
wymogi sanitarne, dzięki czemu
są one bezpieczne.

Woda a koronawirus
Jak podkreśla Centers for
Disease Control and Prevention
(Centra Kontroli i Prewencji
Chorób), czyli agenda amerykańskiego rządu federalnego, koronawirus nie został dotąd wykryty w wodzie pitnej. Według

– Pływanie to doskonały wybór
zarówno w kontekście uzupełnienia tygodniowej aktywności
fizycznej, jak i rozpoczęcia regularnych treningów. W ostatnim czasie wielu z nas miało
niedobór ruchu, przez co nasze
mięśnie mogą być osłabione. To
z kolei stwarza zagrożenie dla
stawów. Pływanie natomiast pozwala zbudować dobrą kondycję,
dbać o odporność, a także odciąża ruchome połączenia naszych
kończyn. Ten sport jest również
zalecany przez lekarzy osobom
borykającym m.in. z problemami
z kręgosłupem. Po okresie, kiedy prowadziliśmy siedzący tryb
życia, trening w wodzie będzie
ulgą dla ciała – zauważa Jeremi
Niedbałowski.

tego źródła, obecnie stosowane
metody uzdatniania, obejmujące
filtrację i dezynfekcję, powinny usuwać bądź dezaktywować
SARS-CoV-2. Dodatkowo, warto
zauważyć, że woda w basenach
jest chlorowana. Obecność tak
silnego środka dezynfekcyjnego
na co dzień zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom pływalni.
– Podczas wizyty na basenie
należy pamiętać również o pod-

stawowych, niezwykle istotnych i podstawowych zasadach
higieny. Szczególnie ważne
jest każdorazowe używanie odpowiedniego obuwia, a także
pryszniców przed i po wyjściu
z wody. Wiele pływalni wymaga
od użytkowników też dodatkowych akcesoriów, takich jak czepek. W ten sposób możliwe jest
utrzymanie w wysokim reżimie
sanitarnym basenu, z którego
korzysta jednorazowo wiele osób
– podkreśla Jeremi Niedbałow-

ski, trener pływacki z akademii
Easy Wave.

Pływanie dobre dla zdrowia
Aktywność fizyczna jest ważna
nie tylko w kontekście utrzymywania optymalnej kondycji,
przekładającej się na dobre
samopoczucie, ale także odporności. A w czasie niebezpieczeństwa związanego z pandemią
koronawirusa to szczególnie
istotna kwestia. Zwłaszcza
że okres narodowej kwarantanny

Co więcej, wiele wskazuje na to,
że jeszcze w tym roku możliwy
będzie wypoczynek np. nad morzem czy mazurskimi jeziorami.
Otwierane bowiem są, również
w odpowiednim reżimie sanitarnym, kolejne hotele i obiekty
gastronomiczne. Dlatego osoby,
które wcześniej z różnych względów nie nauczyły się pływać,
mogą nadrobić zaległości w tym
zakresie, by w pełni korzystać
z uroków wypoczynku nad wodą.
Jeremi Niedbałowski
www.easywave.pl

Światowy Dzień Środowiska.

Ochrona zasobów wodnych to konieczność
Kwestia dostępności wody jest
obecnie jednym z największych
wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Nie tylko
w odległych zakątkach świata, ale
także w Polsce. Obchodzony 5
czerwca z inicjatywy Organizacji
Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Środowiska to dobry
moment, by zastanowić się, co
każdy z nas może zrobić w kontekście ochrony tego życiodajnego zasobu.

– zauważa Sławomir Mazurek,
Główny Ekolog Banku Ochrony
Środowiska.
Inwestycje umożliwiające retencjonowanie wody lub jej pozyskiwanie w dłuższej perspektywie
znacząco odciążą domowy budżet
oraz przyczynią się do poprawy
niekorzystnego bilansu wodnego
w naszej najbliższej okolicy.
Sposobem na finansowanie tego
rodzaju projektu może być wybór
dedykowanej oferty bankowej.
Uruchomiona w czerwcu EKOpożyczka „Nasza woda” BOŚ umożliwia uzyskanie wsparcia m.in.
na budowę instalacji służących
pozyskiwaniu i magazynowaniu
wody deszczowej, a także instalacji oraz obiektów służących
retencjonowaniu wód. Zakres
oferty został opracowany przez
Bank Ochrony Środowiska przy
współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/
GRID – Warszawa.

Choć dla niektórych może być
to zaskoczeniem, Polska jest jednym z najuboższych w zasoby
wodne państw Europy. W naszym
kraju rocznie na jednego mieszkańca przypada 1600 m3 wody,
a w trakcie suszy ten współczynnik spada jedynie do 1000 m3.
Dla porównania, w słonecznej
Grecji każdego roku na osobę
przypada aż 6700 m3.
Michał Kurtyka, Minister Klimatu, nieustanie przypomina,
że oszczędzanie wody to kwestia
nawyków. – Pora zmienić nasze
przyzwyczajenia. Zamiast osuszać powinniśmy nawadniać. 73
procent wody opadowej w Polsce
nie jest zatrzymywane w systemie
wodnym, dlatego tak ważnym jest
aby ją retencjonować, zatrzymać.
Woda to cenny skarb, o który

musimy wszyscy zadbać – podkreśla.
Dobrym rozwiązaniem jest np.
szersze wykorzystywanie deszczówki. W ten sposób zgromadzony zasób posłuży m.in. do

podlewania ogrodu, dzięki czemu
zużyjemy mniej wody pitnej i zaoszczędzimy pieniądze.

Wystarczy dobry pomysł
– Ciekawym rozwiązaniem są
ogrody deszczowe, czyli instalacje

w formie podwyższonych rabat
na odpowiednim podłożu, gromadzące wodę podczas opadów.
Pozwalają one na późniejsze,
stopniowe oddawanie jej do ekosystemu, a dodatkowo stanowią
nieoceniony walor estetyczny

Mateusz Patoła
PR Consultant
CE Communication
e: m.patola@cecpolska.pl
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Seniorzy w Koziegłowach mają powody do radości.
Otrzymali rządowe wsparcie w ramach programu ASOS
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Koziegłowach rozpoczęło w czerwcu realizację zadania „Przystanek szczęścia”. Projekt dofinansowany został kwotą 40 tys. zł ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”, edycja 2020
– Dobrze, że mamy Europoseł
Jadwigę Wiśniewską, która jest
naszym wielkim przyjacielem
i wspomaga nas na każdym kroku. Dzięki jej wsparciu w ramach
projektu ASOS możemy realizować zadanie z zakresu edukacji
społecznej, kulturowej i sportowej
nawiązując do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Dotychczas
nasze Stowarzyszenie skupiało się
przede wszystkim na integracji
seniorów. Dzięki wsparciu burmistrza Jacka Ślęczki organizowaliśmy spotkania i wycieczki, które
finansowaliśmy także ze środków
własnych. Teraz rządowe dofinansowanie otwiera przed nami
zupełnie nowe perspektywy - podkreśliła w rozmowie z DEMOKRATYCZNĄ Anna Witos, Prezes
Stowarzyszenia.

- „Przystanek szczęścia” to cykl
zajęć dla 50 seniorów z Gminy
i Miasta Koziegłowy. Głównym
celem projektu jest podniesienie
w ciągu 7 miesięcy aktywności
edukacyjnej i społecznej wśród
osób starszych (60+), poprzez
nową ofertę warsztatów realizowanych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w partnerstwie
z Gminą. Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowego wyglądu i aktywności fizycznej będą
uzupełnieniem spotkań – wspomnień o Janie Pawle II oraz wycieczki „Śladami Papieża Polaka”.
Podsumowaniem zadania będzie
przygotowanie przez uczestników
zadania spektaklu artystycznego
i wystawy poświęconej życiu Karola Wojtyły – mówi Bożena Kolasa, autorka projektu. (k)

Promesy gwarantujące środki
z programu ASOS zostały wręczone 8 czerwca w oddziale Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów w Koziegłowach reprezentowała Prezes Anna Witos.
- Program ASOS otwiera przed
Seniorami nowe szanse i nowe
możliwości, skutecznie realizując
założenia polityki senioralnej
rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Cieszę się, że wsparcie w ramach
programu trafiło także do koziegłowskich Seniorów – powiedziała
Europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Wniosek przygotowała Bożena
Kolasa, inspektor ds. rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację
na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR,
które jest finansowane z budżetu
państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz
figuruje w nim 9124 organizacji
tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół,
lubelskim - 1182 i mazowieckim
- 1173. Wysokość pomocy dla
koła uzależniona jest od liczby
jego członków. I wynosi: 3 tys.
zł – dla koła liczącego nie więcej
niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli
koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku,
gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Koła gospodyń wiejskich, które
chcą działać w oparciu o ustawę
nadającą im osobowość prawną,
umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp
do państwowych dotacji, mogą
powstawać nie tylko na wsiach.
Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5
tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

– Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz
większym zainteresowaniem, co
potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r.
ze wsparcia skorzystało ponad 4,8
tys. kół, które otrzymały łącznie
ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła
już do blisko 8,6 tys. kół. - Cieszę
się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich,
które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak
i kultywowaniu polskich tradycji
– mówi Tomasz Nowakowski,
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje można
otrzymać w placówkach ARiMR,
pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Źródło: ARiMR
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17 czerwca odchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Z powodu nasilających się zmian klimatu, musimy liczyć się z częściej występującymi suszami. Do lat
osiemdziesiątych susza występowała średnio raz na pięć lat, po roku 82. do 2013 zmagaliśmy się z nią średnio co dwa lata. Teraz występuje regularnie co roku i zaczyna się już wiosną.
Z roku na rok mamy nie tylko cieplejsze zimy, w coraz mniejszym
stopniu występują także opady
śniegu. A to jego topnienie było
najważniejszym źródłem zasilania
gleby w wodę w okresie wiosennym. Zalegający na powierzchni
ziemi śnieg topniał, zasilając wody
gruntowe i rzeki. Brak pokrywy
śnieżnej to tym samym brak roztopów i niskie stany rzek wiosną.
W dodatku co ważne Polska ma
najskromniejsze zasoby wodne
w Europie, więc zjawisko występowania suszy, jak i powodzi jest
znacznie częstsze. Czy obfite deszcze lub nawałnice są lekarstwem
na suszę? Naukowcy stanowczo
zaprzeczają. Tak gwałtowne opady
powodują straty m.in. w rolnictwie. Pojawiająca się nagle duża
ilość wody szybko ucieka, a to nie
daje korzyści w nawadnianiu gleby.
Czy zatem padający w ostatnim
czasie deszcz też nie zapobiegnie
suszy? Też nie. Hydrolodzy informują, że sytuację uratowałyby kilkutygodniowe opady mżawki, a to
też rozwiązanie chwilowe. Średnia
temperatury wzrasta, odwrotnie
proporcjonalnie do ilości opadów
w ciągu roku.

cen warzyw czy owoców. Czas
zacząć wodę oszczędzać, bo jest
jej coraz mniej, a w związku ze
zmianą klimatu grozi nam w Polsce
– jak przekonują naukowcy – pustynienie. Nasz kraj – jeśli nie zareagujemy – może zmienić się w step.

Jak walczyć z suszą?

Taka sytuacja to ogromny problem gospodarczy. Rolnicy nie są
w stanie na taką skalę nawodnić

samodzielnie pól. Potrzeba nowoczesnych rozwiązań i rozważnego
korzystania z wody, a to będzie

generować koszty. Brak odpowiedniego nawodnienia da w efekcie
gorsze zbiory oraz podniesienie

Świetnym rozwiązaniem jest najnowszy program „Moja Woda”
opracowany przez Ministerstwo
Klimatu i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeczytają Państwo
o nim w artykule na następnej
stronie. Świetnym pomysłem jest
też odzyskiwanie wody deszczowej
do nawadniania ogrodu. Ponadto rolnicy w walce z suszą mogą
m.in.: odpowiednio zmianować
siewy, dobrać system uprawy do
warunków występujących w danej
części kraju, wybrać odpowiednie
odmiany roślin, dbać o utrzymanie odpowiedniej struktury gleby,
racjonalnie nawozić czy utrzymywać elementy pro środowiskowe
tj.: zadrzewienia śródpolne, strefy
buforowe, kanały, rowy, żywopłoty,
oczka wodne, zadrzewienia liniowe.

„Czyste Powietrze”: e-wnioski bez wychodzenia z domu
Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 roku uruchomiona została internetowa ścieżka składania
wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
E-wnioski są już dostępne w serwisie
gov.pl.
Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę
kopciuchów i termomodernizację

domu. Wystarczy wejść na: www.gov.
pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane
załączniki i podpisać go korzystając
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość
wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotych-

K O M U N I K A T Y

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach do odwołania 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)

czasowa ścieżka. Przy tej opcji należy
zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej
właściwego wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Należy wypełnić wniosek,
który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba
dostarczyć w wersji papierowej do
WFOŚiGW lub gminy.

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 p ó ł Ko n t ro l i i U m o r ze ń :
32 60 32 237
Ze s p ó ł O c h ro n y A t m o s fe r y :
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 dofi-

nansowanie, 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.

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
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Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu i w naszym województwie obsługiwany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Łączny budżet przeznaczony na ten
cel czyli łagodzenie skutków suszy
w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki
temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym
zaoszczędzimy 1 mln m3 wody
rocznie.
KTO – program skierowany jest do
właścicieli domów jednorodzinnych
ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej
niż 80 proc. kosztów poniesionych
po 1 czerwca 2020 r.
NA CO – środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in.
zbiornik retencyjny lub podziemny,
oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody, pozwalających
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej
nieruchomości
GDZIE – wnioski należy składać
w WFOŚiGW w Katowicach
KIEDY – od lipca 2020 r.
Każdy właściciel domu jednorodzin-

nego będzie mógł otrzymać dotację
do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż
80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekaże
pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, które są bliżej
beneficjentów, w tym do WFOŚiGW
w Katowicach. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r.
wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Wsparcie przewidziano na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem, w efekcie czego
wody te nie będą odprowadzane
na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące,
ulice, place itp. Otrzymane pieniądze
będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opa-

dowe (zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji
rozsączającej), zbiornik retencyjny
podziemny lub nadziemny, oczko
wodne, instalację rozsączającą oraz
elementy do nawadniania lub innego
wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany
będzie w latach 2020-2024, przy
czym podpisywanie umów o dotacje
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do końca
2024 r.
Dodatkowo, 50 milionów zł ze
środków krajowych – w ramach
zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja
do zmian klimatu oraz ograniczanie
skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację
zdań z zakresu retencjonowania
wody na terenach wiejskich. W tym
przypadku dostępne będą dotacje
do 70% kosztów kwalifikowanych.
Narodowy Fundusz będzie wkrótce
informował o tym naborze wniosków.

Nowe narzędzie dla wnioskodawców „Czystego Powietrza”
Kalkulator do wyliczenia grubości
ocieplenia budynków to kolejne
ułatwienie dla osób starających się
o dotacje na termomodernizację
domu jednorodzinnego. Pomoc dla
beneficjentów programu „Czyste
Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przygotowali
eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość
izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu,
podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane
tak, aby użytkownik mógł wybrać
odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność,
że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą

one spełniać obowiązujące i przyszłe
wymagania techniczne (WT 2021),
które wejdą w życie od 31.12.2020 r.
zgodnie z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.
gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”).
Będzie też dostępny na portalach
beneficjenta wszystkich wojewódzkich funduszy.
Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora: kalkulatorczystepowietrze.
kape.gov.pl

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
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