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Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

R E F E R E N D U M

CO DA L E J Z B U R M I S T R Z E M Ż A K I E M ?
Włodzimierz Żak drugi rok z rzędu bez absolutorium i bez wotum
zaufania. To pierwszy włodarz
w regionie, któremu dwukrotnie
nie udzielono ani wotum zaufania, ani absolutorium. Czy rada
zainicjuje referendum w sprawie
odwołania burmistrza? Wszystko wskazuje na to, że są duże
szanse na zmianę burmistrza.

dów jest wiele – zaczęło się
banalnie, ale wcale banalnie
nie było, bo powodów nieudzielenia absolutorium i wotum zaufania było naprawdę sporo.

"

Ustawodawca, zmieniając prawo w zakresie funkcjonowania
samorządu, zdecydował, oczywiście po spełnieniu określonych
przesłanek, o umożliwieniu radzie gminy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania
burmistrza. To realne dopiero
wówczas, gdy dwa lata z rzędu
włodarz nie otrzyma od radnych
wotum zaufania. I dokładnie taki
scenariusz zrealizowany został
w Myszkowie. Rajcowie będący
w opozycji do burmistrza, lecz
mający większość w radzie zdecydowali, że po raz drugi nie
udzielą Włodzimierzowi Żakowi
nie tylko absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2019.
Podjęli również uchwałę o nieudzieleniu mu wotum zaufania.
Jak uzasadniali swoją decyzję?
Stanowisko Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości przedstawił Tomasz Załęcki. - Powo-

- Burmistrz Żak zarządza
miastem już trzecią
kadencję, nie stworzył
sprawnie działającej
administracji, miasto jest
zaniedbane, Burmistrz
nie przedstawił żadnych
prorozwojowych
projektów dla Myszkowa,
a także nie zadbał
o zabezpieczenie
podstawowych potrzeb
Mieszkańców - mówił
radny Tomasz Załęcki.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu pod względem
arytmetycznym się zgadza, ale
biorąc pod uwagę to, że projekt
budżetu był nieambitny, nierozwojowy, zatem jego realizacja
nie przyczynia się do rozwoju
naszego miasta. Jest to więc kolejny rok zmarnowanych szans
i możliwości, panie Burmistrzu!

8.300

około tylu mieszkańców
Myszkowa musi wziąć
udział w referendum,
by było ono ważne

4.179

mniej więcej tyloma
g ł o s a m i
m o ż n a
odwołać obecnego
burmistrza Myszkowa
dok. s. 8

RE K L A M A

www.hydropolska.pl

KOTŁY MALINA
NA DOTACJĘ
ul. 22 Lipca 28, NIEGOWA

tel. 500 030 490
KOTŁY: DREWMET, KAMEN, SAS, DEFRO, SEKO, MPM

2
E

x

sierpień 2020				

D

U

K A C

J

A

®

DEMOKRATYCZNA

NOWY ROK W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
dzono remont szatni uczniowskiej
oraz zakupiono szafki dla uczniów. Pomalowany został również
hol. W związku z zagrożeniem
Covid-19 opracowywane są procedury postępowania. Szkoła została zaopatrzona w ramach programu Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej
w automatyczny dozownik płynu
do dezynfekcji rąk, który został
ustawiony przy wejściu do szkoły, jest również w posiadaniu płynów dezynfekujących. Pracownicy
i nauczyciele szkoły zostali zaopatrzeniu w maseczki i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
W szkole wdrażany jest dziennik
elektroniczny, który będzie służył
nie tylko bieżącej ewidencji pracy nauczycieli, ale będzie wsparciem w razie konieczności zastosowania zdalnego nauczania.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk zapewnia, że szkoły
średnie, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Myszkowski, są bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie uczniów.
Wszystkie placówki przystosowane zostały do spełnienia norm
epidemiologicznych. Czas wakacji wykorzystany został na remonty i modernizacje budynków.
W Liceum Ogólnokształcącym
im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie przeprowadzono przegląd
i dokonano niezbędnych napraw
pieców grzewczych, wyremontowano i pomalowano część korytarza prowadzącego na salę
gimnastyczną oraz część szatni.
Placówka zakupiła maseczki ochronne i płyn dezynfekujący oraz przyłbice ochronne.
Został także sprowadzony stojak automatycznego dozown i ka p ł y n ów o d ka ża j ą c yc h .

Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska wyjaśnia, jakie wytyczne
określone zostały dla uczniów
i nauczycieli przez resorty: edukacji, zdrowia oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach również został odpowiednio przygotowany na powitanie uczniów. Szkoła ma dyspensery do dezynfekcji rąk,
płyny dezynfekujące powierzchnie i używane przedmioty. Placówka zaopatrzyła się również
w termometry i środki ochrony
osobistej. Wydzielone zostało
izolatorium dla osób z podejrzeniem zachorowania. Plan
lekcji ma zostać dostosowany
do wytycznych, aby ograniczyć
przemieszczanie się uczniów.

"

W Zespole Szkół nr 2 przeprowa-
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W Liceum Ogólnokształcącym
im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie naukę w 5 oddziałach roz-
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478 uczniów i słuchaczy rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Myszkowski. Bardzo
dobry nabór przeprowadzono
w będuskiej szkole, którą poprzednicy chcieli zlikwidować.

I dodaje, że najważniejsze jest
przestrzeganie podstawowych
zasad higieny:
• częste mycie rąk,
• ochrona podczas kichania
i kaszlu,
• unikanie dotykania oczu, nosa
i ust,
• obowiązkowe zakrywanie ust
i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
• regularne czyszczenie pomieszczeń.
W miarę możliwości zaleca się
taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły
(np. różne godziny rozpoczynania
zajęć, ograniczenie przechodzenia uczniów z klasy do klasy).
Za j ę c i a m og ą o d by w a ć s i ę
w trzech wariantach:
Wariant A - tradycyjna forma

kształcenia. W szkole zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej
w systemie klasowo-lekcyjnym.
Obowiązują wytyczne GIS/MZ
i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia
zagrożenia epidemiologicznego
dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo
lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek.
Wówczas dopuszczalne będą
dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B - mieszana forma
kształcenia (hybrydowa). Dyrektor
będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich, lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie
na odległość (zdalne). Będzie to
zależało od sytuacji epidemicznej
na danym terenie, w danej szkole
czy placówce. Decyzję podejmie

dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te będzie
można - z uwagi na konieczność
podejmowania szybkiej decyzji
- uzyskać pisemnie, ustnie, poprzez e-mail lub telefonicznie.
Wariant C - kształcenie zdalne.
Dyrektor szkoły/placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu
zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej
szkole kształcenia na odległość
(edukacji zdalnej). Konieczna
będzie w tym przypadku zgoda
organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Minister Edukacji Narodowej
zachowuje prawo do podjęcia decyzji w każdym momencie roku
szkolnego o ograniczeniu zajęć
w szkołach na terenie całego
kraju, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała. (kk)

Wytyczne zawierają
ogólne i szczegółowe
zalecenia związane
m.in. z organizacją
zajęć w szkole,
wydawaniem posiłków,
higieną, czyszczeniem,
dezynfekcją pomieszczeń
i powierzchni,
postępowaniem
w przypadku podejrzenia
zakażenia u uczniów

Także w Zespole Szkół nr 1 im.
E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
nie występują trudności z organizacją nauczania i zapewnione
jest bezpieczeństwo uczniów.
Szkoła przestrzega wszystkich
wy tyczn ych GI S, M Z i M EN .

E

i pracowników szkoły –
informuje K. Jasińska
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pocznie 133 uczniów. W Zespole
Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie przybędzie 135
uczniów, którzy pogrupowani
zostaną w 5 oddziałów (jednoi dwuzawodowych). Chęć uczenia się w technikum zgłosiło
102 uczniów (technik logistyki,
technik elektryk, technik usług
fryzjerskich, technik pojazdów
samochodowych, technik eko®
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nomista, technik mechatronik,
technik budownictwa), natomiast
do Szkoły Branżowej I stopnia
uczęszczać będzie 33 uczniów.
Chęć do nauki w Zespole Szkół
nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie
(Będusz) zgłosiło 143 uczniów
i słuchaczy. Powstanie tam jedna trzyzawodowa klasa, do której
uczęszczać będzie 39 osób chcą-
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cych się kształcić w zawodach
(technik architektury krajobrazu,
technik weterynarii oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej).
Wolę nauki w Szkole Policealnej zgłosiły 63 osoby (technik
bezpieczeństwa i higieny pracy,
technik administracji, opiekun
medyczny), w LO dla dorosłych
20 osób, a na Kwalifikacyjny Kurs
Zawodowy zapisało się 21 osób.

Szeregi Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach zasili 67 pierwszoklasistów. 16 osób uczęszczać
będzie do liceum ogólnokształcącego, 31 do technikum (technik informatyk, technik reklamy),
a 20 osób do Szkoły Policealnej
(technik usług kosmetycznych).
Powyższe dane określone zostały na 21 sierpnia 2020 r. (kk)
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E K O - P O W I A T
O nowych eko-możliwościach
dla mieszkańców powiatu myszkowskiego rozmawiali Janusz
Michałek Prezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski. Inicjatorką
spotkania i pomysłodawczynią
projektu jest Europoseł Jadwiga Wiśniewska od lat promująca proekologiczne inicjatywy.

"

		
- J e s t d u ż a s z a n s a n a w s p ó l n ą r e a l i z a c j ę e ko l o g i cz n e g o p r o j e k t u , k t ó r y c h ce m y
skierować do wszystkich Mieszkańców powiatu myszkowskiego, zarówno osób pry watnych,
jak i przedsiębiorców. Projekt jest obecnie w fazie uzgodnień. O szczegółach poinformujemy
po zakończonych konsultacjach. Jestem przekonany, że dzięki jego realizacji wprowadzimy do naszego
powiatu nową jakość w zakresie działań proekologicznych – zapowiada Starosta Kołodziejczyk.

I N F R A S T R U K T U R A

D R O G O W A

P RAC E N A D RO G AC H N I E ZWA L N I A J Ą T E M PA
Powiat Myszkowski dba o bezpieczeństwo mieszkańców i inwestuje w infrastrukturę drogową. To czy prace remontowe
przebiegają zgodnie z planem,
sprawdzali Starosta Myszkowski
Piotr Kołodziejczyk i Wicestarosta Mariusz Morawiec. Włodarze
sprawdzali też stopień zaawansowania robót przy budowie hali.
C o r a z b l i że j j u ż d o ko ń c a
przebudowy drogi powiatowej 2311 S w miejscowości
Mzyki. Prace realizowane są
na odcinku 2430 m, od ronda
do drogi wojewódzkiej 789.
Remont trwa także na drodze
powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości
Gęzyn w kierunku Koziegłów oraz
na odcinku 950 m od ul. Jasnej
w Poraju. Przebudowywany jest
również most nad rzeką Wartą
w ciągu DP 1012 S w m. Poraj,
ul. Jastrzębska. Starosta Piotr
Kołodziejczyk i Wicestarosta
Mariusz Morawiec byli na miejscu w Poraju, by zobaczyć efekty
prac przebudowywanego mostu
na rzece Warcie. Weryfikowali
także poziom zaawansowania
budowy chodnika na drodze
Winowno-Cynków i przebudowy ul. Pińczyckiej w Myszkowie w kierunku Starej Huty.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem przebiegają także prace
przy przebudowie drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie
(Nierada). Trwają tam także prace
związane z przebudową mostu.

"

- Ważną inwestycją
Powiatu jest budowa
hali sportowej przy
Zespole Szkół nr 1

w Myszkowie, gdzie
również trwają prace
zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz obiektu.
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 i innych
– mówi Starosta
Myszkowski Piotr
Kołodziejczyk.
I dodaje, że łącznie na cele inwestycyjne, nie tylko drogowe, przewidziano 22.698.529 zł, w tym
dotacje otrzymane z Funduszu
Dróg Samorządowych, a także
środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przypomnijmy również, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie
w wysokości 3 mln zł na utworzenie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w Szpitalu
Powiatowym. O środki dla samorządów aktywnie zabiega Europoseł Jadwiga Wiśniewska. (kk)
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Problemy w Szkole w Kuźnicy Starej
Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, który prowadzi
Szkołę w Kuźnicy Starej, zwrócił
się do Posła Ziemi Myszkowskiej
– Mariusza Trepki z prośbą o interwencję w sprawie dotyczącej
finansowania zadań oświatowych
placówki przez Gminę Poraj.

20 lipca br. powołany został
nowy Zarząd Stowarzyszenia,
ponieważ poprzedni nie wyraził
woli pozostania. Od tego czasu
jakiekolwiek próby dialogu z samorządem były odrzucane, ponieważ KRS jeszcze się nie zaktualizował i nie widać zmiany na-

Stowarzyszenie próbowało uzyskać informacje o wysokości tego
świadczenia na terenie gminy
Poraj, jednak niewykazywane to
było w BIP Urzędu Gminy Poraj,
a wszelkie zapytania pozostawały bez konkretnej odpowiedzi.

i remontuje szkołę z własnych
środków. Program termomodernizacji, który został przyznany szkole w 2017 r., przepadł, a Szkoła
w Kuźnicy Starej jest jedyną placówką w gminie, która nie otrzymała tego wsparcia. Stowarzyszenie wprowadza także do programu nauczania wiele ciekawych
zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowujących do egzaminów. Kadra
to ambitni i doskonale wykształceni nauczyciele, którzy w obecnej chwili, zwolnieni z pracy, cały
czas angażują się w walkę o istnienie placówki charytatywnie.
Na spotkaniu, które odbyło się
w piątek, 21 sierpnia 2020 r.
(z zachowaniem środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiologiczną) obecni byli m.in.
Poseł Mariusz Trepka, Dyrektor
Kuratorium Oświaty o/Częstochowa Alicja Janowska, Wizytator Anna Muzyka, z ramienia
Urzędu Gminy Poraj sekretarz
Anna Trąbska oraz radca prawny Monika Stańczyk- Mroczko.

Lokalni włodarze borykając
się z problemami finansowymi
i szukając oszczędności, przekazali w 2016 roku prowadzenie
szkoły Stowarzyszeniu. Od tego
czasu rokrocznie w okresie wakacyjnym szkole w Kuźnicy Starej
grozi likwidacja. Punktem kulminacyjnym była maj bieżącego
roku, kiedy to poprzedni Zarząd
Stowarzyszenia po otrzymaniu
pisma z Urzędu Gminy Poraj wypowiedział umowę większości
nauczycieli i pracowników szkoły.
Następnie przez Wójt Gminy Poraj Katarzynę Kaźmierczak - zostały rozesłane listy do rodziców
wszystkich uczniów z sugestią
zmiany szkoły oraz kwestionujące dalsze istnienie placówki.
Po tym fakcie kilku rodziców
przeniosło dzieci do innych placówek, a pozostali wciąż obawiali
się, czy Stowarzyszenie utrzyma
finansowo Szkołę Podstawową,
tj. klasy 1-8 oraz Przedszkole.
Takie działania Urzędu Gminy w Poraju od lat powodują,
że w szkole ubywa dzieci, a według obwodu powinno być około
70 uczniów. Jest to druga szkoła
na terenie gminy Poraj, której
grozi likwidacja. Niestety Szkoła
Podstawowa w Masłońskim została zamknięta w czerwcu bieżącego roku i uczniowie zostali
przeniesieni do innych placówek.

zwisk. Placówka pozostała szkołą
publiczną, dlatego przysługuje
100% subwencji oświatowej.
W ubiegłym roku szkoła otrzymała dotację na kwotę 412.716
zł, a na rok 2020 Urząd Gminy
w Poraju przewidział tylko kwotę
287.323 zł przy tej samej liczbie
uczniów. Ponadto Urząd Gminy
w Poraju oświadczył, iż subwencja została już w całości wypłacona do sierpnia bieżącego roku
i od września nie ma środków
dla szkoły, co jest sprzeczne
z prawem, gdyż według ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych art. 42 subwencja jest
przekazywana w 12 częściach.
Od września subwencja powinna
się jeszcze zwiększyć, ponieważ
dołączyło 4 uczniów. Samorząd
twierdził, że takie wyrównanie
szkoła może otrzymać dopiero
w marcu 2021 r., co jest błędnym
twierdzeniem wg ww. ustawy.
Jeśli chodzi o dotację przedszkolną, w tym roku Stowarzyszenie otrzymało na 11 uczniów
- 13.000 zł na cały rok. Z danych
pozyskanych z Biuletynu Informacji Publicznej, w okolicznych
miejscowościach jednoznacznie
wynika, że taka kwota przysługuje na jedno dziecko rocznie.
Wynosić ona zatem powinna
około 120.000 zł. Wielokrotnie

Stowarzyszenie za wszelką cenę
nie chce dopuścić do likwidacji
szkoły. Poczynili największe możliwe oszczędności: nauczyciele
są zatrudnieni z kodeksu pracy
ze stawką 1928 zł netto. Chcąc
utrzymać świetlicę szkolną, której
finansowanie wypowiedział Urząd
Gminy Poraj w czerwcu, zwiększona została pensja i nauczyciele
w ramach etatu będą sprawować
opiekę. Stowarzyszenie odnawia

Przedstawiciele Urzędu Gminy
odczytali pismo wójt z 19 sierpnia 2020 r. Dyskusja związana ze
sposobem obliczania subwencji
oraz dotacji przedszkolnej nie
odniosła oczekiwanego rezultatu,
ponieważ oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy nie byli do
niego merytorycznie przygotowani, odmówili podpisania notatki ze spotkania i zobowiązali się
jedynie do przekazania informacji o przebiegu spotkania wójt.
Na wyraźną prośbę Posła Mariusza Trepki do dnia 25 sierpnia
2020 r. Urząd Gminy miał dokonać sprawdzenia obliczonej subwencji oraz dotacji przedszkolnej,
w tym miał wskazać wysokość
dotacji, jaka przypada na jednego ucznia oddziału przedszkol-

nego w gminie. Gmina posiada jeszcze dwa inne oddziały
przedszkolne w innych szkołach.
Do 25 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 Urząd Gminy nie
udzielił stosownej odpowiedzi,
a z rozmowy ze Skarbnikiem
Urzędu wynikało, że kwota należnej szkole do końca roku 2020
dotacji i subwencji to 7.750 zł.
W sierpniu szkoła nie otrzymała żadnej wp łaty z Ur zędu Gminy. Należna subwencja
za sierpień to kwota 23.943,58
zł, zgodnie z informacją
o wysokości subwencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Urząd Gminy do tej pory dokonywał wyższych wpłat na rzecz
Stowarzyszenia na prowadzenie
szkoły, ale zadeklarowano, że były
to wpłaty dodatkowe. W oddziale
przedszkolnym w sierpniu br. było
11 osób (w tym dwoje 6-latków),
na które szkoła nie otrzymała
dotacji przedszkolnej, a jej kwota nie jest znana. Od września
br. liczba uczniów to 24 osoby,
a oddział przedszkolny liczy 14
dzieci (w tym troje 6-latków).
Tym samym według obliczeń
szkoły, kwota subwencji oświatowej powinna wynieść w minimalnym zakresie, bez uwzględnienia
wszystkich należnych współczynników, które podane były przez
MEN przy obliczaniu subwencji oświatowej, to 338.877 zł.
Ponadto należy się dotacja
przedszkolna, której wysokości
nie można podać, z uwagi na brak
danych z Urzędu Gminy, pomimo że są to dane jawne. Kwota
niezbędna do funkcjonowania
szkoły w skali miesiąca została
określona na poziomie 55 tys. zł.
(teuTates)
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Pieczonki Europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej

"

Lubię gotować,
szczególnie latem.
Moją topową
wakacyjną potrawą są
pieczonki, nazywane
czasem prażonkami,
i leczo z dojrzałych
warzyw. Pieczonki to
regionalna potrawa
jurajska z bardzo długą
tradycją, popularna
w okresie wakacyjnym.
Przygotowuje się ją
w żeliwnym garnku
i piecze na ognisku.
To proste danie, ale
wymagające wyczucia
w doborze proporcji.
Ważne są też składniki

wysokiej jakości,
najlepiej prosto od
rolnika – ziemniaki, które
się nie rozgotują, buraki,
soczysta cebula, wędzony
boczek i kiełbasa.
Z zimnym kwaśnym
(zsiadłym) mlekiem
– najlepiej również
kupionym bezpośrednio
od rolnika – smakują
obłędnie.
Składniki:
Boczek wędzony
Ziemniaki
Kiełbasa
Pieprz
Sól
Liść bobkowy
Liście kapusty
Ziele angielskie

KULINARNIE

Przygotowanie:
Dno i boki żeliwnego garnka
wykładamy wędzonym boczkiem, następnie układamy warstwami: ćwiartki ziemniaków,
bardzo cienko pokrojone plastry buraków, plasterki kiełbasy
(ja używam kiełbasę śląską), talarki cebuli. Przyprawiamy dużą
ilością pieprzu i solą, liściem
bobkowym i zielem angielskim.
Na wierzch kładziemy jeszcze
liść kapusty i przykrywamy gar
ciężką, żeliwną pokrywą. Niektórzy dodają jeszcze drób (ja
jednak wolę wersję z kiełbasą i boczkiem) oraz marchew,
ale moim zdaniem dodaje ona
za dużo słodyczy, która nie pasuje do tej potrawy. Potrawę
pieczemy na ognisku. Długość
pieczenia zależy od garnka,
którego używamy. Mój garnek potrzebuje na wolnym
ogniu 45 min. Smacznego :)

P R Z Y S M A K
Panie z Koła Gospodyń Wiejs k i c h ze S t a re j H u t y w z i ę ł y
udział w konkursie „Dziedzictwo
kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju
przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”.
Drugi etap zmagań odbył się
w sierpniu, w miejscowości,
z której wywodzą się gospodynie.
Dyrektor Partnerstwa Północnej Jury Jerzy Motłoch przedstawił założenia i cele projektu,
w którym udział wzięły mieszkanki Starej Huty. Jednocześnie
zaznaczył, że konkurs kulinarny
ma zainicjować prace nad marką
lokalną, a także wydanie książki
kulinarnej. Dyrektor podkreślił,
że dzięki wsparciu partnera projektu – Gminy Koziegłowy organizowany jest konkurs kulinarny
na terenie partnerskiej gminy.
- Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Huty przy wsparciu członków Zespołu Regionalnego ,,Złoty Kłos” przygotowały
dla szanownej komisji oraz zaproszonych gości danie znane
i bardzo lubiane. Mowa oczywiście o pieczonkach, które w naszym regionie są niezwykłą specjalnością, często mało znaną
w innych miejscach naszego kraju. Na danie główne trzeba było
jednak trochę poczekać. Zapach
potrawy unoszący się w powietrzu zdradzał, że pieczonki są już
prawie gotowe. Niespełna po go-

dzinie pieczenia, garnek został
ściągnięty z ognia, a jego przepyszna zawartość migiem trafiła
na talerze. Niepowtarzalny smak
zachwycił wszystkich uczestników spotkania, a zwłaszcza
członków komisji konkursowej,
czego wyrazem były liczne słowa
uznania kierowane pod adresem
gospodarzy – relacjonuje Bożena
Kolasa członek zarządu PPJ oraz
pracownik UGiM Koziegłowy.

LO K A L N Y

Nad właściwym przebiegiem
drugiego etapu czuwali członkowie komisji konkursowej: Dyrektor PPJ Jerzy Motłoch, pracownicy
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie - Iwona Chmurzewska, Beata Fąfera i Danuta
Tomza. W spotkaniu wziął udział
także Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy Jacek Ślęczka. (kk)
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DUŻE ZAINTERESOWANIE CZYSTYM POWIETRZEM
naszych Mieszkańców bardzo
dobra okazja na zdobycie
najważniejszych informacji,
jak to należy przeprowadzić
oraz jakie są możliwości
pozyskania środków. Warto
także pamiętać, że działania
termomodernizacyjne
służą poprawie jakości
powietrza, która w Powiecie
Myszkowskim nie wszędzie
jest dobra, a występują
takie rejony powiatu,
gdzie jest ewidentnie zła.
Dlatego wspólnie z gminami
zamierzamy zrealizować to
przedsięwzięcie z korzyścią
dla wszystkich Mieszkańców
– mówi Starosta Piotr
Kołodziejczyk.

4800 przejechanych kilometrów, 2100 konsultacji i ponad
200 złożonych wniosków o dofinansowanie - to efekt wakacyjnej podróży Mobilnego Biura
programu Czyste Powietrze. Bus
dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego, trafił też
do powiatu myszkowskiego.
Mieszkańcy pięciu gmin (Myszkowa, Koziegłów, Poraja, Żarek
i Niegowy) chętnie korzystali
z Moblinego Biura Programu Czyste Powietrze, które na nasz teren
zaprosił Starosta Piotr Kołodziejczyk. Eksperci odpowiadali na pytania w zakresie możliwości pozyskania środków na termomodernizację budynków czy wymiany pieca na nowy, pomagali również wypełnić wnioski do Programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

"

- Pomoc ekspercka dotycząca
unowocześnienia domowych
systemów ogrzewania
i zmniejszenia zużycia
energii cieplnej to dla
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Spotkania odbywały się
z zachowaniem wszystkich zal e ce ń G ł ów n ego I n s p e k t o ra
Sanitarnego, tak, by były bez-

I

S

p i e c z n e d l a m i e s z k a ń c ó w.
Ekspertów przed budynkiem
Starostwa, gdzie stanęło mobilne biuro, przywitali Starosta
Piotr Kołodziejczyk i Wicestarosta Mariusz Morawiec. W następnych dniach specjalnie oznakowany samochód WFOŚiGW
stacjonował w Poraju, Koziegłowach, Żarkach i Niegowie.

S t a r o s t a

Od początku funkcjonowania
programu Czyste Powietrze złożonych zostało łącznie blisko 20
tys. wniosków o dofinansowanie
na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od 15 maja 2020 r.
nabór wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
odbywa się na nowych zasadach.
Maksymalna kwota dofinansowa-

M y s z k o w s k i

P i o t r

nia, w przypadku wymiany starego „kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.
Więcej informacji o programie
na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze
Infolinia: 32 60 32 252

K o ł o d z i e j c z y k

K O

O 72 tony azbestu mniej
27 gospodarstw z terenu gminy
Niegowa skorzystało z dofinansowania na usunięcie azbestu.
Środki na realizację tego zadania gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zutylizowane zostały ponad

"

72 tony szkodliwego odpadu.

- Jak informuje Wójt
Gminy Niegowa Mariusz
Rembak: - Kolejny nabór
wniosków przewidziany jest
na pierwszy kwartał 2021

roku. Prosimy o śledzenie
strony gminy Niegowa.
Mieszkańcy, którzy posiadają
wyroby azbestowe, są
obowiązani zgodnie
z obowiązującymi przepisami
do zutylizowania go do 2032
roku. (kk)

Ogranicz dostęp
Rzecznik Praw Dziecka alarmuje: - Niemal co trzecie polskie dziecko w wieku od 1 do 2 lat korzysta ze smartfonów i tabletów codziennie lub prawie codziennie. Telefon na własność ma ponad
80 proc. młodych ludzi w wieku 7-15 lat. Dzieciaki nie rozstają się
ze smartfonami i reagują na każdy dźwięk przychodzącej wiadomości lub powiadomienia. Rodzice powinni wprowadzać do życia
swoich pociech jasne reguły dotyczące sposobów i czasu korzystania z ekranów. Kampania społeczna „Zadbaj o dziecięcy mózg!”
zwraca uwagę na ten problem i podsuwa nam 8 prostych zasad:
- Ograniczaj mi czas przed ekranem.
- Nie pozwalaj mi patrzeć w ekran przed snem.
- Nie korzystaj z ekranów przy jedzeniu.
- Odkładany wszystkie ekrany w jedno miejsce.
- Spędzajmy razem czas aktywnie.
- Bawmy się razem bez ekranów.
- Ograniczaj mi czas przed ekranem w podróży.
- Zabieraj na noc ekrany z mojej sypialni.

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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NIKOLETTA SULARZ PONOWNIE ZE ZŁOTEM
W ostatni weekend sierpnia
w Centrum Kongresowym w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness. Zmagania sportowe stanowią jednocześnie eliminację do Mistrzostw
Europy Santa Susanna, które
odbędą się już we wrześniu tego
roku. Ponadto, podczas zawodów
można było zapoznać się z ofertą firm produkujących akcesoria
i odżywki dla sportowców oraz
odkryć nowinki świata sportu.
W najważniejszych zawodach
kulturystycznych w Polsce wzięli
udział najlepsi zawodnicy z całej
Polski. Wśród zawodników znalazła się mieszkanka powiatu
myszkowskiego Nikoletta Sularz,
która odniosła ogromny sukces
i zwyciężyła w kategorii wellness,
a co za tym idzie została Mistrzynią Polski. Mieszkankę gminy
Koziegłowy przygotowania do
zawodów kosztowały wiele wyrzeczeń oraz czasu, który poświęciła na treningi. Sama Nikoletta
wypowiedziała się o zawodach:
- Z powodu pandemii nie było
zbyt dużo zawodników i moja ka-

tegoria została połączona (zawodniczki 160 cm oraz +160). Miałam
bardzo mocną konkurencję, ponieważ zmierzyłam się z podwójną Mistrzynią Świata oraz Mistrzynią Europy. W kategorii wellness
startowało 7 zawodniczek. Do
zawodów przygotowywałam się
9 miesięcy. To były moje trzecie
Mistrzostwa Polski i trzeci raz
broniłam tytułu Mistrzyni Polski (2018, 2019, 2020). MP były
eliminacjami do Mistrzostw Europy. Aktualnie czekamy na wyniki powołania do kadry Polski.
Nad przygotowaniem Nikoletty
do zawodów czuwał jej wieloletni trener Grzegorz Kępa, który
swoim doświadczeniem i wiedzą
bardzo dobrze przygotował swoją
zawodniczkę do zawodów. Trener
Kępa powiedział: - Ten trzeci rok
naszych wspólnych startów nie
chciał się zacząć, ale w końcu
jest. Jesienią plan jest taki aby
przygotować się do Mistrzostw
Świata oraz do Arnold Classic Europe. Na udział Nikoli w Mistrzostwach Polski zdecydowałem
dopiero na zgrupowaniu kadry

w Giżycku (tydzień przed MP), widząc, że jednak można powalczyć
w Kielcach o medal. Był to trzeci
start w Mistrzostwach Polski Seniorek i trzeci kolejny złoty medal w wellness fitness. Cały czas
zawodami głównymi pozostają
MŚ i ACE więc nie zmieniamy makrocyklu treningowego, a Mistrzostwa Europy potraktujemy bardzo
poważnie, lecz nie są to zawody
docelowe tej jesieni (wiosną byłoby inaczej). Będzie to więc kolejny sprawdzian talentu Nikoli,
a 100% formę szykujemy na koniec jesieni. Jeśli plan na 2020
zostanie zrealizowany, to przyszły
rok będzie poświęcony na budowę sylwetki pod kątem IFBB ELITE
PRO. Z tego względu był to najprawdopodobniej ostatni start
Nikoli w Mistrzostwach Polski.
Zawodniczce oraz trenerow i g r a t u l u j e m y o g ro m n e g o
sukcesu, jakim jest Mistrzostwo Polski oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Kuba Lamch
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CO DA L E J Z B U R M I S T R Z E M Ż A K I E M ?

dok. z s. 1
W kwietniu br. przeprowadzono ankietę dot. poziomu życia
w naszym mieście i z przykrością stwierdzamy, że mieszkańcy
w badaniu nie wyrazili satysfakcji z funkcjonowania Urzędu Miejskiego, edukacji czy
kultury w naszym mieście.
Katalog pańskich zaniedbań
j e s t n i e s t e t y b a rd zo d u ż y :

- Przede wszystkim bolą ludzi wysokie opłaty za śmieci.
Składał pan publiczną deklarację, że utrzyma pan niskie ceny
za śmieci w mieście. I słowa, jak
widać, pan nie dotrzymał. Przypomnę panu pańską wypowiedź
z 22 sierpnia 2019 r.: „Oświadczam, że w ramach posiadanych
możliwości i kompetencji ekonomicznych i prawnych będę się starał podejmować działania mające
na celu obniżenie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Myszkowie w celu
zmniejszenia stawki”. Zamiast
wesprzeć Miejską Spółkę Komunalną SANiKO, przekazano odbiór śmieci firmom zewnętrznym.
W efekcie ludzie płaczą i płacą.

"

- Kolejna sprawa to
zaniedbania w obszarze
miejskiej przestrzeni
publicznej. W oczy
rzuca się brak dbałości
o estetykę i czystość
miasta. Na remont czeka
skwer miejski przy ul.
Kwiatkowskiego, czy
rynek w Mrzygłodzie
A najbardziej tego
remontu nie może
się doczekać centrum
miasta, którego
stan jest dowodem
na to, że Myszków
nie ma prawdziwego
gospodarza. Podczas
gdy inne miasta
i miasteczka pięknieją,
bo ich włodarze dbają
o podniesienie ich
estetyki, to mamy
przeświadczenie, że ta
kwestia zupełnie pana
nie obchodzi. Kiedy
ostatnio szedł pan ul.
Kościuszki w centrum
miasta? Naprawdę jest
pan zadowolony z tego,
jak wygląda?

- Opłakany jest niestety stan
miejskich dróg i chodników. Czy
naprawdę pan nie słyszy głosu
Mieszkańców, którzy wyrażają
swoje zniecierpliwienie brakiem
tak potrzebnych remontów?
Przykładem pana złego zarządzania może być most na ul.
Mrzygłodzkiej, który był w tak
alarmującym stanie, że musiał
zostać zamknięty. A w sprawie jego remontu narosło tyle
wątpliwości, że obecnie zajmuje się tym prokuratura.
- Kolejną, bardzo ważną kwestią
jest zapaść budownictwa mieszkaniowego w Myszkowie. Od 9 lat,
nie licząc lokali remontowanych,
nie oddano do użytkowania żadnego nowego budynku. A przecież
potrzeby mieszkaniowe myszkowian wcale nie maleją. Miasto
miało szansę, żeby to zmienić.
Wystarczyło przystąpić do rządowego programu Mieszkanie Plus,
ale nawet tego tematu pan nie
podjął, mimo że tak wielu młodych ludzi potrzebuje mieszkań.

- Kolejną sprawą jest nieprzyjazność władz miejskich, brak
empatii dla starszych, młodzieży
i dzieci wyrażający się: brakiem
miejsc do wypoczynku dla osób
starszych i młodzieży, brakiem
samorządowego żłobka. Młodzież po studiach niechętnie
wraca do Myszkowa. O czym tu
mówić, nawet rozkłady komunikacji miejskiej nie są dostosowane do potrzeb Mieszkańców.
Nasza decyzja o głosowaniu
przeciw udzieleniu panu absolutorium wynika z głębokiego
rozczarowania tym, w jaki sposób pan zarządza miastem.
Bardzo negatywnie oceniamy:
- Miejską politykę rozbudowy
i modernizacji sieci wodociągowej. Dzieje się bardzo niewiele. Zgłoszone przez nasz
K l u b i n we s t yc j e , m i m o fo r malnego nadania sprawie biegu, wciąż są w powijakach.
- Brakuje też niestety plan ów roz b u d ow y s i e c i d ró g ,
tak jakby pan nie zauważał, że miasto się rozrasta.

- Kolejnym przykładem pańskiej indolencji jest niszczejący
budynek internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Będuszu. Planów
wobec tego budynku było wiele.
Niestety, nie powstały tam, ani
mieszkania komunalne, ani tak
potrzebne seniorom w naszym
regionie Centrum Medyczne.
A była taka możliwość. Powiat
Myszkowski zwrócił się do miasta o przekazanie tego budynku
w użytkowanie i zadeklarowało,
że urządzi tam Centrum Medyczne dla potrzebujących. Starosta
Kołodziejczyk osobiście o to
zabiegał. Niestety, stan obecny
jest taki, że budynek nie został
przekazany Powiatowi i po prostu
niszczeje. Nie dość, że nie potrafi pan sam działać, to torpeduje
pan dobre pomysły Starosty.
- Sprawa, która całkowicie przez
pana została zaniedbana, to
MTBS. Podejmował pan pozorowane działania, mnożąc spotkania, z których nic nie wynikało.
Zatrudnił pan nawet inspektora
nadzorującego spółki miejskie.

Co z tego, skoro przez ponad 10
miesięcy nie został przez niego przygotowany nawet raport,
nie wspominając o programie
naprawczym. Nic pan nie zrobił, żeby wyprowadzić Spółkę
z impasu. Niekompetencja i nieudolność. Tymi dwoma słowami można określić pana działania na rzecz spółek miejskich.
- Miasto nie przystąpiło do
rządowych programów wsparcia: Maluch Plus, Senior Plus
czy Mieszkanie Plus, a przecież
udział Myszkowa w tych programach znacząco mógłby podnieść
jakość życia w naszym mieście.
Gdy pytaliśmy o przystąpienie
do programu Senior Plus, powiedział Pan: „Miasto nie zamierza
składać wniosku projektowego,
bo nie ma lokalu, który można by
przeznaczyć dla myszkowskich seniorów. Nie ma też pieniędzy, by
lokal taki kupić bądź wynająć”.
Tak samo było z odpowiedzią
na pytanie o nieprzystąpienie do programu Maluch Plus:
„Stanowisko władz miasta jest

takie, że obecnie istniejące rozwiązania w tej kwestii zupełnie są wystarczające”. Szkoda
tylko, że to, co wystarcza panu
burmistrzowi, zupełnie nie wys t a rc z a j e go M i e s z k a ń co m .
A najbardziej kompromitująca
była pańska odpowiedź ws. przystąpienia do programu Mieszkanie Plus. Powiedział Pan: „Miasto
nie będzie w nim partycypować,
bo ma inne pomysły na gospodarkę mieszkaniową w Myszkowie”.
Tak więc nowych budynków nie
ma, a miasto ma za to iluzoryczną koncepcję na ich budowę. Jest
pan, panie burmistrzu niezwykle
konsekwentny w nieprzystępowaniu do rządowych programów,
które mogłyby być ogromną
szansą dla rozwoju Myszkowa.
- Niestety, miasto nie przystąpiło również do modernizacji
najważniejszych ulic miejskich.
W zawieszeniu jest sprawa remontu alei Wolności i ulicy Krasickiego. Mimo deklaracji Powiatu
Myszkowskiego o partycypowaniu w tej inwestycji, a także

o możliwości współfinansowania
remontów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pan, panie burmistrzu z uporem maniaka forsuje
remont dwóch bocznych uliczek
w rejonie ulicy Krasickiego, które będą finansowane wyłącznie z budżetu miasta. Nie zważa
pan również na to, że te uliczki
są częściowo położone na terenach zalewowych, a przy jednej nawet nikt nie mieszka.
- Warto też odnotować fakt,
że mimo pana doświadczenia zawodowego z poprzedniej pracy,
nie potrafił pan rozwinąć strefy
ekonomicznej. Niestety, tak jak
i w innych kwestiach, tak i w tej,
nie można na pana liczyć. Ale
mamy dla Mieszkańców dobrą informację. Tą sprawą zajęli się Europoseł Jadwiga Wiśniewska i Starosta Piotr Kołodziejczyk, którzy
już są po rozmowach z Prezesem
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
panem Januszem Michałkiem.
- I ostatnia sprawa, to brak
współpracy z Klubem Radnych
Prawa i Sprawiedliwości. Trak-

tuje pan burmistrz opozycję jak
zło konieczne, nie szuka pan
kompromisów, nie uwzględnia
naszych wniosków, nie konsultuje zmian w budżecie, zwołuje pan nadzwyczajne sesje
ws. przesunięć budżetowych
i chce pan działać poprzez pol i t y kę f a k t ów d o ko n a n yc h .

"

Niejednokrotnie
zmiany w budżecie są
formułowane w sposób
perfidny. Tak było
w przypadku propozycji
przesunięcia środków
w budżecie miasta
z wnioskowanych
przez opozycyjne kluby
projektów remontu dróg
przy ul. Zielonej i Małej
Szpitalnej na realizację
projektu modernizacji
Miejskiego Domu
Kultury, na który środki
ministerialne udało
się pozyskać dzięki
wsparciu Europoseł
Jadwigi Wiśniewskiej. To
wyjątkowe kuglarstwo
z pana strony. Poprzez
takie działania nie
buduje pan mostów.
Podsumowując, panie
burmistrzu Żak,
nie jest pan dobrym
gospodarzem. Miasto się
nie rozwija. To z powodu
pana niekompetencji
i pana lenistwa,
nieprzystępowania do
rządowych programów,
Mieszkańcy Myszkowa
tracą szansę na życie
w dobrze zarządzanym,
rozwijającym się mieście
– argumentował Tomasz
Załęcki.

Radni zdecydowaną większością
głosów nie udzielili burmistrzowi
absolutorium. Pozytywną ocenę z wykonania budżetu za rok
2019 głosując „ZA” udzieleniem
absolutorium głosowali: Daniel
Borek, Robert Czerwik, Andrzej
Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik,
Dominik Lech, Beata Pochodnia,
Jerzy Woszczyk, Ewa Ziajska-

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl
-Łazaj; „PRZECIW” byli: Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj,
Elżbieta Doroszuk, Sławomir
Jałowiec, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Halina Skorek-Kawka, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda, Adam
Zaczkowski, Tomasz Załęcki.
Podczas głosowania nieobecna
była radna Zofia Jastrzębska.
Nieco inaczej wyglądało głosowanie nad wotum zaufania.
„ZA” jego przyznaniem głosowali: Daniel Borek, Robert Czerwik,
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Dominik Lech, Beata
Pochodnia, Jerzy Woszczyk, Ewa
Ziajska-Łazaj, „PRZECIW” byli:
Magdalena Balwierz, Elżbieta
Doroszuk, Sławomir Jałowiec,
Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Halina Skorek-Kawka,
Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk,
Jacek Trynda, Adam Zaczkowski,
Tomasz Załęcki. Od głosu wtrzymał się Eugeniusz Bugaj, nieobecna była Zofia Jastrzębska.
Brak wotum i co dalej?
Rada gminy może, choć nie musi
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Uchwała taka
może zostać podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania. I tę decyzję
radni muszą podjąć bezwzględną
większością głosów ustawowego
składu rady, w głosowaniu imiennym (niejawnym, z imiennym
wykazem głosowania poszczególnych radnych). Zanim jednak
zostanie podjęta, rada powinna
zapoznać się z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, w tym przypadku tej w Katowicach i wysłuchać wyjaśnień burmistrza Żaka.
O terminie przeprowadzenia
referendum zdecyduje komisarz
wyborczy. Głosowanie powinno odbyć się w dzień wolny od
pracy. Referendum będzie ważne, jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 głosujących spośród
tych, którzy uczestniczyli w wyborach na burmistrza. Włodarz
zostanie odwołany, gdy spośród
ważnych głosów więcej będzie
„za” odwołaniem niż „przeciw”.
Co ciekawe, wygaśnięcie mandatu burmistrza oznacza też
odwołanie jego zastępców. Do
czasu nowych wyborów obowiązki burmistrza pełni osoba
wyznaczona przez premiera. To
premier także niezwłocznie zarządza wybory przedterminowe.
Jeśli wniesione zostały protesty
przeciw ważności referendum,
do czasu ich rozpoznania przez
sąd nie zarządza się wyborów.
Plebiscyt będzie ważny, jeżeli do urn pójdzie co najmniej
3/5 osób, które uczestniczyły
w ostatnich wyborach burmistrza.
W 2018 roku po I turze wyborów
z urn wyjęto 13.929 kart. 3/5
z tej liczby to 8.357. Aby odwołać Żaka, wystarczy 4.179 głosów,
czyli dużo mniej niż uzyskała
w drugiej turze wyborów kontrkandydatka Żaka - Urszula Bauer.
Katarzyna Kieras

facebook.com/demokratyczna
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ARiMR:

PRZEKAŻ GOSPODARSTWO I WEŹ PREMIĘ Z PROW
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię
oraz inwentarz innemu rolnikowi,
może od 30 września br. ubiegać
się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.
Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
s y s t e m u d l a m a ł yc h go s p o darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać
d o 2 9 p a źd z i e r n i k a 2 0 2 0 r.
w biurach powiatowych Agencji.
Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana
rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu
działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR,
który uczestniczy w systemie
dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

P S Z C Z O ŁY

Jak przekazać gospodarstwo?
Jednym z warunków uzyskania
premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa
(tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego
gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego
o rekompensatę musi osiągnąć
powierzchnię co najmniej równą
średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość
liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).

na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.
Jaka jest wysokość pomocy?
W y s o ko ś ć w s p a rc i a s t a n o wi 120 proc. rocznej płatności,
do której rolnik kwalifikuje się
w ramach systemu dla małych
gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia
31 grudnia 2020 r. Wsparcie

wypłacane jest jednorazowo.
Co po otrzymaniu premii?
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie
może podlegać ubezpieczeniu
w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może
za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej z PROW 20142020 i założyć własną firmę.

P r ze ka za n i e go s p o d a rs t w a
musi być trwałe, czyli odbyć
się wyłącznie na podstawie
umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik
przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich
prowadził działalność rolniczą
przez okres co najmniej 5 lat.
Rolnik przekazujący swoje
gospodarstwo może zachować

S E R C E M

E K O S Y S T E M U

S P R A W D Ź , D LA C Z E G O N A L E Ż Y O N I E D B A Ć
Środowisko naturalne to zwierciadło zależności występujących
na Ziemi. Na jego przykładzie
można z łatwością zauważyć, jak
ważne są poszczególne, nawet
najmniejsze elementy. Obchodzony w Polsce 8 sierpnia Wielki Dzień Pszczół to doskonały
moment, aby przyjrzeć się roli,
jaką te niezwykle pożyteczne
owady odgrywają w przyrodzie.

proc. hodowców tych ważnych
dla przyrody owadów. – Większa liczba pszczół to ogromna
korzyść dla naszego środowiska. Dzięki nim nie tylko możliwe jest zapylanie wielu roślin,
m.in. tych uprawnych, ale także
sprawdzanie jakości produkowanych warzyw i owoców oraz
stanu zanieczyszczenia powietrza – wskazuje Dawid Okrój.

bezpieczne są dla nich roztocza,
które mogą wywołać warrozę.
To schorzenie przyczynia się do
wymierania owadów, zwłaszcza
w okresie zimowym. Innym zagrożeniem jest CCD, czyli zespół
masowego ginięcia pszczół. Do
dziś nie wiadomo, co jest przyczyną jego występowania, a także
jak mu skutecznie przeciwdziałać. Choroba charakteryzuje się

Pszczoły, choć nie należą do
największych zwierząt ani nawet owadów, z całą pewnością
są jednymi z najważniejszych.
Ich funkcja w ekosystemie jest
nieoceniona. Dzięki nim możemy
nie tylko korzystać ze zdrowotnych i smakowych zalet różnego
rodzaju miodów, ale także produkować żywność. Jak szacuje
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO), pszczoły odpowiadają za zapylanie aż 71
ze 100 roślin, które dostarczają
90 proc. pożywienia dla ludzi.
– Niestety, te pożyteczne owady
zmagają się w obecnie również
z problemami. Kłopotem jest dla
nich zarówno nadmierne zanieczyszczenie powietrza, jak i nadużywanie w rolnictwie pestycydów. Dlatego tak ważne jest tworzenie pszczołom odpowiednich
warunków do życia – mówi Dawid
Okrój, specjalista ds. ochrony środowiska Amest Polska Sp. z o.o.
Pszczoły jako wskaźnik zanieczyszczeń

We d ł u g d a n yc h E u ro s t a t u ,
w 2019 roku nad Wisłą funkcjonowało 1 678 tys. pszczelich
rodzin. To o 2,7 proc. więcej niż
rok wcześniej. Co istotne, rośnie
też liczba osób zajmujących się
pszczelarstwem. Zgodnie z szacunkami, w latach 2020-2022
przybędzie w Polsce niemal 19

lecznicze ma również propolis,
czyli kit pszczeli. Działa on antybakteryjnie, przeciwwirusowo
i przeciwgrzybicznie. Preparaty
na jego bazie są pomocne przy
infekcjach górnych dróg oddechowych, a także przy dolegliwościach skórnych czy stomatologicznych. W medycynie wykorzystywany jest też m.in. jad pszczeli. Stosuje się go w przypadku
bólów reumatycznych, artretyzmu czy nawet reumatoidalnego
zapalenia mięśnia sercowego.
Pszczoły w naszym otoczeniu

Pszczoły należą bowiem do
grupy organizmów uznawanych
za bioindykatory – pozwalają
oceniać poziom degradacji środowiska naturalnego. Jeżeli obserwowana jest wzmożona umieralność owadów, może oznaczać
to zanieczyszczenie upraw pestycydami. Z kolei w produktach
pszczelich, po wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych,
możliwe jest stwierdzenie np.
obecność metali ciężkich, które są szkodliwe dla człowieka.
Wa r t o r ó w n i e ż z a u w a ż y ć ,
że pszczoły są narażone, podobnie jak ludzie, na różnego rodzaju choroby. Szczególnie nie-

nagłym osłabieniem populacji,
pomimo sprzyjających warunków. Niestety, zdarza się też,
że pszczoły bywają wytruwane
przez ludzi. Tylko w maju 2020
r. w wielkopolskim Sroczynie
z premedytacją doprowadzono
do śmierci aż 600 000 owadów.
Pszczele produkty dobre dla zdrowia

Tymczasem oprócz zapylania
wielu roślin, pszczoły same wytwarzają niezwykle cenne artykuły spożywcze i lecznicze. Najpowszechniejszym z nich jest
miód. To produkt, który nie tylko
dostarcza energii, ale także działa
korzystnie na układ odpornościowy. Szczególne właściwości

Pasieki najczęściej kojarzone
są obszarami wiejskimi, gdzie od
wieków wykorzystuje się efekty
pracy pszczół w kuchni i lecznictwie. Jednakże, wiele uli powstaje obecnie także w miastach.
Dobry przykład daje Ministerstwo
Klimatu. Na dachu jego siedziby
w Warszawie mieszka aż 300 000
owadów. Często na niewielkie
hodowle decydują się również
hobbyści. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
z 2016 roku, te do 5 pni (jeden
pień to jedna pszczela rodzina
wraz z ulem i plastrami) stanowiły
aż 9 proc. ogółu pasiek w Polsce.
Lokalny ekosystem wspierają
też przedsiębiorcy – np. na terenie zakładu Amest Otwock mieszka 40 pszczelich rodzin. W ubiegłym roku dzięki nim pozyskano
aż 130 kilogramów miodu. Dodatkowo, ich obecność to dla
firmy potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania instalacji i wyraz dbałości o przyrodę.

Dominika Bruździak
Amest sp. z o.o.
pl. Powstańców Warszawy 2A
00-030 Warszawa
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CZY NADAL MAMY Z NIĄ DO CZYNIENIA?
Ktoś może pomyśleć, że ostatnie chłodne i mokre miesiące wiosny radykalnie zmieniły sytuację
i zatrzymały postępujące zjawisko suszy w Polsce. Nic bardziej mylnego. Choć sytuacja się poprawiła, występujące opady nie uzupełniły deficytów wody w glebie.
Czym w zasadzie jest susza? Składa
się na nią wiele zjawisk, takich jak
poziom opadów, temperatura czy
tempo parowania wody. Ocena występowania suszy wymaga gruntownych analiz, w których pod uwagę
bierze się dane pomiarowe, satelitarne, ocenia się warunki zasilania
zlewni opadem i szacuje stan zasobów mający wpływ na ilość wody
płynącej w rzekach. Pod lupę bierze
się dane za co najmniej pół roku.
Sytuacja hydrologiczna na początku
roku w Polsce była bardzo niepokojąca. Bezśnieżny początek roku
wiązał się z bardzo dużymi deficytami wody. Wszystko wskazywało
na to, że będziemy mieć do czynienia nie tylko z suszą rolniczą, ale
także z niskim stanem wód na 165
polskich rzekach. Analizy nie pozostawały złudzeń – jeśli tendencja się
utrzyma, będziemy mieć do czynienia z największą od kilkudziesięciu
lat suszą. Warstwy wodonośne oraz
wody w rzekach nie zostały dostatecznie zasilone zimą i podczas wiosennych roztopów, stąd w aż 9 województwach nadal spotykane jest
niedostateczne zasilenie wodą deszczową. Nieprzerwanie na 52 rzekach,
w tym m.in. na Warcie stan wód był
wyjątkowo niski, zauważalna jest
hydrologiczna susza. Wysokie sumy
opadów nie uzupełniły braku wody
w glebie. Uwilgotnienie jest zbyt
małe, by zaspokoić potrzeby roślin.
Pogoda nie sprzyja, ale sami też pomagamy w utrzymaniu suszy. Zła go-

spodarka wodna, niszczenie cieków
wodnych i mokradeł. Nieprzemyślane gospodarowanie przestrzenią,
betonowanie zielonych terenach,
używanie nieprzepuszczalnych materiałów, wycinanie drzew… To tylko niektóre zarzuty powodujące hy-

(3 razy mniejsze niż średnia UE).
W minionym roku aż 15 na 16 województw borykało się z suszą. Najgorzej było w łódzkim, mieszkańcy
Skierniewic odcięci zostali od dostępu do bieżącej wody. Sytuacja może
się powrócić. Braki wody odczuwal-

drologiczny kryzys. Przed skutkami
suszy nikt się nie ukryje. Woda jest
surowcem niezbędnym do naszego
istnienia. Jak informuje WWF, największy udział w zużyciu wody ma
przemysł – ok. 72%, sektor komunalny wykorzystuje 18% wody, a rolnictwo i leśnictwo – 10%. Nasz kraj
w porównaniu z innymi państwami
europejskimi ma małe zasoby wody

ne są przede wszystkim w rolnictwie,
które będzie zmuszone do dyktowania wyższych cen za towary. Susza
uderza też w przemysł, a przede
wszystkim będzie ogromnym zagrożeniem dla energetyki. Przywołamy
tu za WWF przykład klimatyzatorów. Z nieba leje się żar, ludzie chcąc
się ochłodzić, kupują klimatyzatory.
Te pobierają dużo energii obciążając

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)

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

systemy energetyczne i tak napędza
się błędne koło, bo do wytworzenia
energii wykorzystuje się ogromne
ilości wody.
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie informuje, że w walce

wszechobecny asfalt i beton. Przy
obfitych opadach, niewsiąkająca
w grunt woda, wzbiera i powoduje
lokalne podtopienia, po czym szybko „spływa”, co sprzyja wysychaniu
gleby i oczywiście suszy.

z suszą potrzebne są wielokierunkowe działania z zakresu małej i dużej
retencji. Małe zbiorniki, takie jak
stawy czy oczka wodne wspomagają bilans wodny. Istotne jest również
zalesianie nieużytków i odtwarzanie
terenów podmokłych, a w miastach
tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury. Największym problemem
w obszarach zurbanizowanych jest

Trzeba stawiać na zieleń. - Zielona
infrastruktura jest jak gąbka, która
zatrzymuje dużą ilość wody w przestrzeni – zapewnia Ministerstwo
Środowiska. Propozycją dla rozwoju zielonej infrastruktury w mieście
są ogrody deszczowe, dzięki którym
deszczówka nie spływa do kanalizacji, za to pozostaje w mini ogrodach. Takie rozwiązanie zmniejsza

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

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

problem podtopień i przeciążeń
kanalizacji. W mieście doskonałym przykładem rozwoju błękitnej
infrastruktury są stawy osiedlowe.
Nie tylko zatrzymują one wodę, ale
stanowią też obszar rekreacyjny dla
mieszkańców.
W gospodarstwach domow ych
warto postawić na mikroretencję
i np. zamiast wymagającego obfitego podlewania trawnika, wybrać
łąkę kwietną, która na długo zachowuje wilgoć. Można skorzystać też
z programu Moja Woda i stworzyć
własne oczko wodne. Do pierwszych dni sierpnia w WFOŚiGW
w Katowicach złożono 2.056 wniosków – najwięcej spośród wszystkich województw. W ramach programu można otrzymać do 5 tys. zł
dotacji na stworzenie przydomowej
instalacji zatrzymującej wody opadowe lub roztopowe. Nabór trwa od
1 lipca 2020 r. Zebrana w ten sposób woda może zastąpić przy podlewaniu ogrodu tę wodociągową,
a to poskutkuje nie tylko niższymi
rachunkami, a przede wszystkim
ograniczy pobór wody. Deszczówka
ma kwaśny odczyn, idealnie sprawdzi się w nawadnianiu, większość
roślin ogrodowych toleruje glebę
z takim właśnie odczynem. Gromadzona w pojemniku z odpowiednią
pompą i filtrem może zasilać system automatycznego nawadniania
ogrodu. Woda deszczowa okaże się
przydatna również w czasie wykonywania prac porządkowych – mycia
samochodu, mebli ogrodowych lub
czyszczenia nawierzchni. Co można sfinansować ze środków dotacji? Środki mogą być przeznaczone
na zakup, montaż i uruchomienie
instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem. Dzięki
temu 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. Wydatki mogą być
przeznaczone na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

facebook.com/demokratyczna
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W S ZY S CY G O S P O D A R U J E M Y O D PA D A M I
Gospodarka odpadami zakłada określenie postępowania
z nimi od początku ich powstania, aż do momentu pozbycia się ich. To na posiadaczu odpadów ciąży odpowiedzialność za to jak są one zbierane, transportowane, magazynowane czy przetwarzane.
Postępowanie z odpadami nie
może stwarzać zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzi oraz
szkodzić środowisku. Procesy
związane z gospodarowaniem
odpadami muszą być zgodne
z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki
odpadami.
Zasady ogólne
• Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące
powodować powstanie odpadów, powinien w pierwszej kolejności zapobiegać
powstawaniu odpadów lub

ograniczać ich ilość odpadów
i negatywne oddziaływanie
na życie i zdrowie ludzi oraz
na środowisko.
• Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec,
jesteś obowiązany poddać
odzyskowi. Odzysk zaś polega w pierwszej kolejności
na przygotowaniu odpadów
do ponownego użycia lub
poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub
ekonomicznych - poddaniu
innym procesom odzysku.
• Odpady, których poddanie
odzyskowi nie było możliwe,
musisz unieszkodliwiać. Unieszkodliwianiu poddaje się te
odpady, z których wcześniej
wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
Odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu

w miejscu ich powstania. Te,
które nie mogą być przetworzone w miejscu powstania,
przekazuje się do najbliżej
położonych miejsc, w których
mogą zostać przetworzone.
Odpadów komunalnych i medycznych nie można wywieźć
poza teren województwa.
Kosztami gospodarowania
odpadami obciąża się pierwotnego wytwórcę lub obecnego, ewentualnie poprzedniego posiadacza. W przypadkach określonych prawem koszty gospodarowania
odpadami ponosi producent
produktu lub podmiot wprowadzający produkt w danym
kraju (zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, akumulatory itp.).
Ważne, by zbierać odpady
w sposób selektywny. Przepisy zakazują zbierania poza re-

jonem gospodarki odpadami
komunalnymi zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Zakazem
objęte jest też zbieranie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych,
odpadów medycznych i weterynaryjnych poza miejscem
ich wytwarzania.
Magazynowanie odpadów
prowadzone jest wyłącznie
w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Odpady, z wyjątkiem
przeznaczonych do składowania, można też magazynować,
jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie
dłużej jednak niż przez 1 rok.

Ten sam termin obowiązuje,
gdy odpady są magazynowane
w celu zebrania odpowiedniej
ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów. Okresy magazynowania
odpadów liczy się łącznie dla
wszystkich ich kolejnych posiadaczy.
Przekazywanie odpadów
Wytwórca odpadów lub inny
posiadacz odpadów może
zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania odpadami
wyłącznie podmiotom, które
posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie
na przetwarzanie odpadów
albo wpis do rejestru w zakresie utylizacji ewentualnie
transportu odpadów. Przekazanie odpadów powinno być
potwierdzone kartą przekazania odpadów lub dokumentem ich unieszkodliwienia.

W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” BĘDZIE ŁATWIEJ KWALIFIKOWAĆ ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY
Ż eby ułat w i ć w niosko d awcom
„Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających
wymagania techniczne określone
w programie, NFOŚiGW rozszerza
dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.
edu.pl posłuży też do potwierdzania
osiągnięcia efektu ekologicznego
inwestycji. Docelowo planuje się,
że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu”
kwalifikowane będą tylko materiały
i urządzenia wpisane na „zieloną”
listę. On-linowa pomoc dostępna
będzie od września tego roku aż do
końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską
infolinię „Czystego Powietrza”, która
ruszyła 3 sierpnia br.
- Przygotowanie „Listy zielonych
urządzeń i materiałów” (ZUM) jest
ważnym elementem nowej odsłony
„Czystego Powietrza”, którą wdrażamy od 15 maja tego roku. Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce,
więc zagwarantujemy naszym beneficjentom dostęp do sprawdzonych,

ekologicznych rozwiązań – mówi
Dominik Bąk, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
- To narzędzie, które na pewno zaoszczędzi czas i przyspieszy weryfikację wniosków w programie, ale
przede wszystkim przyczyni się,
przez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów, do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw
w sektorze komunalno-bytowym
i trwałej poprawy jakości powietrza
– dodaje szef NFOŚiGW.
Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie
zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista-zum.ios.
edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
a także urządzenia wykorzystujące
odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą

dodatkowe elementy : materiały
izolacyjne, stolarka okienna, drzwi
zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje
są przewidziane do końca trwania
programu w 2029 r.
Bazę, która będzie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej
konkurencji ze strony firm producenckich, nadal będą współtworzyć
producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych. Żeby
wpisać urządzenie/materiał na listę
wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała
charakter informacyjny i nie będzie
rankingiem czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą
uszeregowane w sposób losowy.
On-linowa pomoc przyda się nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom programu, ale też wojewódzkim
funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom czy innym
partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i ma-

teriałów, które są objęte wsparciem
w ramach „Czystego Powietrza”.
Za realizację zadania, w tym administrację i aktualizację bazy, odpowiedzialny będzie Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy, z któr ym NFOŚiGW
podpisał aneks do umowy, zawartej
w lipcu 2019 r., na przygotowanie
bazy danych urządzeń grzewczych.
W ramach aneksowanej umowy,
IOŚ-PIB odpowiedzialny będzie
również za uruchomienie i obsługę
profesjonalnej infolinii programu
„Czyste Powietrze”. Pierwszej porady
– pod numerem 22 340 40 80 – można spodziewać się 3 sierpnia tego
roku. Konsultanci będą dostępni od
poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00. Pomoc ma działać przez
2,5 roku.
Zaplanowane działania (lista ZUM
i infolinia) wpisują się w ubiegłoroczne rekomendacje zawarte w raporcie Banku Światowego, który powstał przy okazji II edycji inicjatywy
„Catching-Up Regions”.

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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