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Zachęcamy do udziału! Na zdjęcia prac kon-
kursowych czekamy do 17 czerwca. Głosowa-
nie internetowe będzie trwało do 23 czerwca!

Inwestycja Powiatu Myszkow-
skiego rozpocząć ma się jeszcze 
w tym roku. Środki na jej realiza-
cję pochodzić będą w 85% z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 
- Budynek szkoły od dłuższego 
czasu wymagał kompleksowego 
remontu z uwagi na stan technicz-
ny. Podpisaliśmy stosowną umowę 
i w tym roku rozpoczynamy pra-
ce. Dzięki pozyskanym środkom, 
które stanowią dofinansowanie 
w wysokości 85 procent kosztów, 
przeprowadzona zostanie pełna 
termomodernizacja, co oznacza 
poprawę warunków, budynek 
zmieni się zarówno od środka, jak 
i z zewnątrz. Efektem inwestycji 
będą nie tylko lepsze warunki 
użytkowania, ale również przyszłe 
oszczędności związane z funkcjo-

nowaniem - mówi Starosta Piotr 
Kołodziejczyk.
Termomodernizacja obejmuje 
bardzo szeroki zakres robót:
- wymianę instalacji c.o.
- wykonanie nowej kotłowni
- wymianę okien na spełniające 
normę WT 2021
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- wykonanie wymiany instalacji 
(pojemnościowych elektrycznych 
podgrzewaczy c.w.u.) wraz z izo-
lacją cieplną oraz przyłączenie jej 
do nowej kotłowni. 
Ponadto w ramach projektu 
na dachu budynku zainstalowane 
zostaną ogniwa fotowoltaiczne 
z wykorzystaniem 133 paneli po-
likrystalicznych. Instalacja będzie 
wykonana w opcji on-grid bez 
akumulatorów. (kk)

Powiat wreszcie wyremontuje szkołę w Będuszu
Budynek, w którym mieści się Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, wreszcie przestanie straszyć. Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk po-
zyskał na ten cel środki zewnętrzne. Placówka zostanie wyremontowana za niemal 2,2 mln zł, z czego powiat dołoży jedynie niewiele ponad 327 tys. zł.

KTO AKTYWNIE WALCZY O ŚRODKI DLA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU?   CZYTAJ STR. 3

R E K L A M A R E K L A M A
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25 maja przywrócony został 
bieg terminów administracyj-
nych w Starostwie Powiato-
wym w Myszkowie. Z począt-
kiem maja wznowiono w Sali 
Obsługi Interesantów bez-
pośrednią obsługę miesz-
kańców w zakresie ważnych 
lub złożonych spraw. W in-
ternecie sypią się pochwały, 
zwłaszcza w zakresie reje-
stracji pojazdów. Przed urzę-
dem nikt nie ustawia się od 
wczesnych godzin porannych, 
petenci przychodzą na umó-
wioną wcześniej godzinę.

Pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Myszkowie przypomina-
ją, że:

* wizyta w Sali Obsługi Intere-
santów jest możliwa wyłącznie 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
z pracownikiem merytorycznym 
terminu wizyty (dzień, godzina),

* w Sali Obsługi przebywa mak-
symalnie tylu interesantów, ile 
jest czynnych stanowisk.

Ponadto przywrócona została 
możliwość konsultacji osobistej 
w wybranych wydziałach na te-

renie budynku Starostwa. W tym 
celu uruchomione zostało głów-
ne wejście, obsługiwane przez 
pracownika Starostwa. 

Dla osób wchodzących do bu-
dynku wprowadzone zostały 
następujące zasady: interesanci 
wchodzą pojedynczo, kierowani 
przez pracownika administracyj-
nego, a w danym pokoju może 
przebywać jedna osoba.

Nadal preferowane są formy 
kontaktu:

* składanie dokumentów 
w skrzynkach podawczych 
(z wyjątkiem spraw w zakresie 
Wydziału Komunikacji i Trans-
portu - Sala Obsługi Interesanta/
bezpośredni kontakt z pracowni-
kiem – wejście główne)

* kontakt e-mailowy

* kontakt telefoniczny

* kontakt przez ePUAP bądź 
SEKAP

Warto pamiętać o obowiązko-
wych maskach i środkach ostroż-
ności. (kk)

Obsługa bezp ośrednia 
w  S t a r o s t w i e 
Powiatowym od 25 maja

Były Komendant Powiato-
wy Policji w Myszkowie insp. 
Dominik  Łączyk awanso-
wał do Komendy Głównej 
Policji w Warszawie, gdzie 
nadzoruje sprawy związa-
ne z poszukiwaniem osób, 
walką z przestępczością kry-
minalną i handlem ludźmi.

Z Myszkowa przeszedł do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bę-
dzinie (2014 r.), następnie do 
Komendy Miejskiej w Sosnowcu 
(2015 r.), po pięciu latach został 
pełniącym obowiązki zastępcy 
dyrektora biura kryminalnego 
KGP. 

W Myszkowie miło wspominają 
go ci, którzy nie bali się pracy, 

bo ta nie była łatwa. Jako szef 
komendy był bardzo wymagają-
cy. Miejsce Łączyka po awansie 
do Będzina zajął mł. insp. Jacek 
Kurdybelski (obecnie Komen-
dant Powiatowy Policji w Za-
wierciu). Od 2018 roku Komen-
dantem Powiatowym Policji jest 
mł. insp. Marcin Lemański. (kk)

B y ł y  k o m e n d a n t 
s z e f e m  b i u r a  w  K G P

Powiat Myszkowski 25 maja 
przywrócił dwie linie ko-
munikacyjne, które zosta-
ły zawieszone w związku 
z pandemią koronawirusa. 

Od poniedziałku korzystać już 
można z Powiatowego Publicz-
nego Transportu Zbiorowego 
na liniach komunikacyjnych:

1. Myszków-Żarki-Wysoka 
Lelowska-Ostrów-Przybynów-
-Zaborze-Zaborze Zalew Suli-
szowice-Czatachowa-Zawada-Ja-
roszów-Żarki-Myszków Będusz

 2. Siedlec Duży-Wylągi-Mzyki-
-Gniazdów-Rzeniszów-Koziegło-
wy-Koziegłówki-Miłość-Nowa 
Kuźnica-Lgota Mokrzesz-Lgota 
Górna-Postęp-Myszków. (kk)

W z n o w i o n y 
t r a n s p o r t  p u b l i c z n y

Przepisy wprowadzone w cza-
sie pandemii zobowiązują nas 
do noszenia maseczek i ręka-
wiczek. Dobre wychowanie 
powinno zobowiązywać do wy-
rzucenia tych środków ochro-
ny osobistej do kosza. Tak się 
jednak nie dzieje. Gumowe 
czy foliowe rękawiczki i jed-
norazowe maski są wątpliwą 
ozdobą przestrzeni publicznej.

Wychodząc naprzeciw temu nie-
naturalnemu zjawisku, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Myszkowie, dr n. med. Ma-
rek Olenderek: - przypomina 
wszystkim mieszkańcom powiatu 
o bezwzględnej konieczności sto-
sowania się do wszystkich zaleceń 
i ograniczeń zawartych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 
16 maja 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. 
Ponadto PPIS w Myszkowie 
zwraca się z prośbą o zwiększenie 

odpowiedzialności mieszkańców 
za odpowiednie zachowanie w za-
kresie higieny osobistej, szcze-
gólnie dotyczącej postępowania 
ze zużytymi środkami ochrony 
osobistej w celu zapobiegania za-
nieczyszczeniu przestrzeni miej-
skich (ulic i chodników). Zużyte 
maseczki i rękawiczki należy wy-
rzucać do przeznaczonych do tego 
celu pojemników lub do pojemni-
ków na odpady zmieszane. (kk)

Maskę i rękawiczki wyrzuć do kosza
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Dla szpitala powiatowego

Europoseł Jadwiga Wiśniewska 
wspiera rozwój myszkowskiego 
szpitala. Podejmowane działania 
pomagają nie tylko rozszerzyć ofertę 
medyczną naszego szpitala, ale prze-
de wszystkim wyposażyć SP ZOZ 
w nowoczesny sprzęt, co przełoży 

się na poprawę standardu leczenia 
pacjentów. Starosta Myszkowski Piotr 
Kołodziejczyk podkreśla, że dzięki 
działaniom Europoseł Jadwigi Wiś-
niewskiej lecznica otrzymała dwa 
nowe respiratory. Wsparcie Europo-
słanki zaowocowało także pozyska-
niem środków na walkę z koronawi-
rusem w wysokości 3,8 mln zł, jak 
również udało się pozyskać środki 
na Anestezjologię i Intensywną Te-
rapię. 

- Zarówno mnie, jak i Staroście 
Piotrowi Kołodziejczykowi, zależy 
na tym, żeby mieszkańcy powiatu 
myszkowskiego mieli dostęp do opie-
ki zdrowotnej na najwyższym pozio-
mie, by chorzy znaleźli profesjonalną 
pomoc na miejscu, bez konieczności 
wyjazdu do innych szpitali. To dzięki 
dobrej współpracy ze Starostą Mysz-
kowskim udaje się pozyskiwać nowe 
środki na rozwój myszkowskiego 
szpitala. Jak widać, nasze wspólne 
działania przynoszą rezultaty – pod-
kreśliła Jadwiga Wiśniewska. 

Dla Domu Kultury w Myszkowie

Miejski Dom Kultury od dawna 
wymaga remontu. Na taką potrze-
bę zwracali uwagę radni Prawa 
i Sprawiedliwości, a w szczegól-
ności Tomasz Załęcki i Iwona 
Skotniczna. Gmina Myszków 
złożyła wniosek o dotację w ra-

mach programu „Infrastruktura 
domów kultury”. O wsparcie w tej 
sprawie do Europoseł Jadwigi 
Wiśniewskiej zwróciła się również 
dyrektor Domu Kultury. W efekcie 
udało się pozyskać rządowe środki 
w kwocie 450.000 zł, które pozwo-
lą przebudować wnętrze i insta-
lacje Miejskiego Domu Kultury 
w Myszkowie. 

- Od kilku lat organizuję w mysz-
kowskim Domu Kultury uro-
czystości patriotyczne. Zależy 
mi na tym, żeby było to miejsce 
nowoczesne i przyjazne dla 
mieszkańców, żeby tętniło życiem 
i łączyło pokolenia. Jestem prze-
konana, że rządowe wsparcie po-
zwoli wzbogacić ofertę kulturalną 
i stworzy komfortowe warunki do 
rozwijania talentów i pasji, które 
mam nadzieję - będą procento-
wać w przyszłości – powiedziała 
DEMOKRATYCZNEJ Europoseł 
Jadwiga Wiśniewska. 

 

To jeden z wielu etapów moderni-
zacji MDK, w pierwszej kolejności 
zaplanowane jest dostosowanie 
ośrodka do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, ma zostać wybu-
dowana winda, wyburzone będą 
schody. Ponadto na pierwszym 
piętrze powstaną sanitariaty oraz 
wykonana zostanie instalacja.

Dla zabytków sakralnych

O rządowe środki w ramach progra-
mu „Ochrona zabytków” wystąpiła 
Parafia Rzymskokatolicka w Cyn-
kowie. Także i w tym przypadku 
działania wspierała Europoseł Ja-
dwiga Wiśniewska. Na renowację 
i prace konserwatorskie zabytko-
wego XVII-wiecznego Kościoła Św. 
Wawrzyńca parafia otrzyma dotację 
w wysokości 295.000 zł. Opraco-
waniem wniosku zajął się Starosta 
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, 
mieszkaniec Cynkowa.

 - Patrząc w przyszłość, nie możemy 
zapominać o tym, że mamy zobo-

wiązanie wobec przeszłości. Dlatego 
cieszę się, że wsparcie na renowację 
otrzyma mój parafialny, drewniany, 
zabytkowy Kościół Św. Wawrzyń-
ca w Cynkowie, który od wieków 
gromadzi wiernych – mówi Piotr 
Kołodziejczyk. 

Jadwiga Wiśniewska dodaje, że: - 
Kościół św. Wawrzyńca jest jedną 
z „perełek” sakralnych wojewódz-
twa śląskiego, a także świadkiem 
historii, dlatego musimy zrobić 
wszystko, by zachować go dla przy-
szłych pokoleń. (k)

N o w e  ś r o d k i  n a  r o z w ó j  s z p i ta l a 
i  w s p a r c i e  z a b y t k ó w

Dzięki staraniom Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i przy dobrej współpracy ze Starostą Myszkowskim Piotrem Kołodziejczykiem, pozyskaliśmy zna-
czące środki na rozwój szpitala powiatowego. Cieszyć się mogą także bywalcy Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, a także mieszkańcy Cynkowa. 
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Powiat Myszkowski jest organem 
prowadzącym czterech placówek 
edukacyjnych, gwarantujących 
kształcenie na poziomie ponadpod-
stawowym. Trzy z nich znajdują się 
w Myszkowie: Liceum Ogólnokształ-
cące im. mjr. Henryka Sucharskiego, 
Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkow-
skiego oraz Zespół Szkół nr 2 im. H. 
Kołłątaja. Jedna mieści się w Żarkach 
– jest to Zespół Szkół im. T. Koś-
ciuszki.
- Są to jednostki o mocno utrwalo-
nej tradycji, cieszące się znakomitą 
opinią mieszkańców. Oferta naszych 
szkół wygląda bardzo atrakcyjnie 
z punktu widzenia rynku pracy, są 
przede wszystkim przystosowane do 
aktualnych standardów i trendów 
rynkowych, dzięki czemu nasza 
oferta edukacyjna odpowiada zapo-
trzebowaniu na wykwalifikowanych 
absolwentów w wielu dziedzinach. 
Szkoły na bieżąco śledzą kształto-
wanie się specyfiki zatrudnienia 
w różnych obszarach gospodarki, 
więc zakres kształcenia jest zawsze 
aktualny i maksymalnie korzystny 
dla uczniów w kontekście podjęcia 
przyszłej pracy – mówi Starosta Piotr 
Kołodziejczyk.
Szkoły mają nie tylko dobrą kadrę, 
lecz także świetnie przygotowane 
zaplecze dydaktyczne. Warto to 
sprawdzić przed wyborem szkoły. 
Dla przykładu napiszę, że pracownia 
cyfrowa w żareckiej placówce jest 
lepiej wyposażona niż niejeden wy-
dział promocji w urzędzie, czy pry-
watna agencja reklamowa. Mają tam 
naprawdę świetny sprzęt, o czym 
mogłam przekonać się podczas 
spotkania z młodzieżą. A to ważne 
z punktu widzenia nie tylko ucznia, 
ale i pracodawcy. Warto zaznaczyć, 
że w tej kadencji Starosta postawił 
na współpracę z prowadzonymi 
przez Powiat placówkami. I tak ucz-
niowie ZS w Żarkach przygotowali 
projekt kartki świątecznej, którą wło-
darz po wydrukowaniu rozesłał do 
ważnych osób. – Z dumą podpisywa-
łem kartkę świąteczną przygotowaną 
przez naszych uczniów. To ważne, by 
doceniać młode talenty – mówi Piotr 
Kołodziejczyk. 
 

R e k r u t a c j a 
na rok szkolny 2020/2021 dla ab-
solwentów szkoły podstawowej:
Liceum Ogólnokształcące im. 
mjr. H. Sucharskiego w Myszko-
wie
• czteroletnie liceum ogólnokształ-
cące 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 spo-
łeczeństwie
- język polski-historia-język angiel-
ski. 
Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiat-
kowskiego w Myszkowie
• pięcioletnie technikum na podbu-
dowie ośmioletniej szkoły podsta-
wowej:
- technik mechatronik
- technik automatyk
- technik pojazdów samochodowych 

(klasa mundurowa)
- technik elektryk
- technik budownictwa 
- technik logistyk (klasa munduro-
wa)
- technik ekonomista
- technik usług fryzjerskich 
- technik papiernictwa
• trzyletnia branżowa szkoła I stop-
nia na podbudowie ośmioletniej 
szkoły podstawowej:
- oddział wielozawodowy
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodo-
wych
• trzyletnia specjalna branżowa szko-
ła I stopnia na podbudowie ośmio-
letniej szkoły podstawowej kształcą-
ca 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 podbu-
dowie ośmioletniej szkoły podsta-
wowej:
- 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 ogólnokształ-
cące na podbudowie ośmioletniej 
szkoły podstawowej z przedmiotami 
rozszerzonymi do wyboru:
- biologia-chemia-matematyka-język 
angielski
- język polski-historia-wiedza o spo-
łeczeństwie-geografia.
• pięcioletnie technikum na podbu-
dowie ośmioletniej szkoły podsta-
wowej:
- technik informatyk
- technik żywienia i usług gastrono-
micznych
- technik reklamy
- technik hotelarstwa
- technik organizacji turystyki.

Kierunki kształcenia na rok 
szkolny 2020/2021 w szkołach 
dla dorosłych w powiecie mysz-
kowskim
Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiat-
kowskiego w Myszkowie 
- liceum ogólnokształcące dla doro-
słych (kształcące w formie zaocznej)
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja 
w Myszkowie
• szkoła policealna (kształcąca w for-
mie 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 doro-
słych (kształcące w formie zaocznej)
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 
Żarkach
• szkoła policealna:
- technik usług kosmetycznych (cykl 
2-letni, kształcenie w formie zaocz-
nej)
- opiekun osoby starszej (cykl 2-let-
ni, 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. Koł-
łątaja w Myszkowie, ul. Pułaskie-
go 70
• Technikum Nr 2 w Myszkowie 
- technik architektury krajobrazu: 
organizacja prac związanych z budo-
wą oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu
• Technikum Nr 2 w Myszkowie 
- technik rachunkowości: prowa-
dzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych
• Technikum Nr 2 w Myszkowie - 
technik gazownictwa: wykonywanie 
robót związanych z budową, monta-
żem oraz eksploatacją sieci i instala-
cji gazowych.

 (kk)

Ósmoklasisto, ucz się w swoim powiecie
Przed uczniami ósmych klas trudny wybór. Niebawem opuszczą mury szkoły podstawowej i rozpoczną kolejny etap kształcenia. Starosta Piotr Kołodziejczyk, który sam ukończył 
jedną z powiatowych szkół, zachęca młodych ludzi do wyboru placówki oświatowej w powiecie myszkowskim i zapewnia, że te mają wyjątkowo atrakcyjne kierunki kształcenia. 

Inicjatywa ta wpisuje się w sze-
reg przedsięwzięć patriotycznych 
kierowanych do młodzieży, jakie 
od wielu lat podejmuje Europoseł 
Jadwiga Wiśniewska. Ich celem jest 
przywracanie pamięci o heroicznej 
walce żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego. Już od 5 lat Europoseł 
Wiśniewska organizuje Wojewódzki 
Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Nie-
złomni Bohaterowie”, w którym 
dotychczas wzięło udział 1.141 ucz-
niów ze szkół z całego województwa 
śląskiego. Wiele z nadesłanych fil-
mów, piosenek, wierszy, czy animacji 
komputerowych, poświęconych jest 
pamięci rtm. Pileckiego

- Młodzi ludzie piękną treścią wy-
pełniają duchowy testament Żoł-
nierzy Wyklętych. Z determinacją 
i zaangażowaniem poszukują kon-
taktu z rodzinami i krewnymi, tak 
jak Wanesa Starzyczny, uczennica 
z Mikołowa, finalistka tegorocznej 
edycji Konkursu, która przeprowa-
dziła wywiad z synem i prawnu-
kiem rtm. Witolda Pileckiego. To 
najlepszy dowód na to, że młodzież 
nie wybiera drogi na skróty - pod-
kreśla Jadwiga Wiśniewska. 

Pamięć o rtm. Pileckim wybrzmia-
ła także podczas gali finałowej IV 
edycji Konkursu, która odbyła się 
w Kopalni Guido w Zabrzu. 

Na zaproszenie Europoseł Jadwi-
gi Wiśniewskiej z monodramem 
„Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz 
Pilecki” wystąpił Przemysław Tej-
kowski. 

Europoseł Wiśniewska aktywnie 
włącza się także w organizację co-
rocznych obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
którym towarzyszą Biegi Tropem 
Wilczym oraz koncerty znanych 
rockowych zespołów patriotycz-
nych, takich jak Forteca, Contra 
Mundum, De Press czy rapera Tad-
ka Polkowskiego. (red)

Europoseł Jadwiga Wiśniewska na forum Parlamentu Europejskiego podejmuje działania, by 25 maja, dzień egzekucji rtm. Witolda Pileckiego, ustanowić Europejskim 
Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. To właśnie 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim komuniści zamordowali po wcześniejszych torturach rtm. Pileckiego.

25 maja Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami?
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Pani Anna zaniepokojona fak-
tem, że od dłuższego czasu nie 
widziała mieszkającej obok są-
siadki, od kilku dni próbowała 
się z nią skontaktować, pukając 
do jej drzwi i za każdym razem, 
po dłuższej chwili otwierał je jej 
mąż, będący w stanie upojenia 
alkoholowego. Mężczyzna odpo-
wiadał na pytanie o panią Patry-
cję: że „żona jest nieczynna”. 

17 maja pani Anna zapuka-
ła do sąsiadki po raz kolejny 
i po raz kolejny usłyszała argu-
ment o nieczynności, lecz zza 
zamkniętych drzwi dobiegał 
cichy głos sąsiadki. Kobieta 
przepchnęła stojącego w wejściu 
sąsiada i widok, który ukazał się 
jej oczom, był zatrważający. 

Pani Patrycja leżała na podłodze, 
była wychudzona i wyczerpana 
na tyle, że nie była w stanie poło-
żyć się na stojącym obok łóżku. 
Ubrana była w wilgotną koszulę 
i przykryta była jakimś materia-
łem. W pokoju wyczuwalna była 
ostra woń moczu i panował bała-
gan. Kobieta z trudnością mówi-
ła, lecz oświadczyła, że jest chora 
na nowotwór i nie ma sił sama 
położyć się na łóżku. Sąsiadka 
pomogła jej ułożyć się wygodnie 
w łóżku, pouczyła jej męża, żeby 
się opamiętał i zaopiekował cho-
rą żoną. 

Pani Anna wróciwszy do swojego 
mieszkania, postanowiła wezwać 
do chorej karetkę. Zadzwoniła 
pod numer alarmowy 999 i opo-
wiedziała o tragicznym stanie 
Patrycji Frycz. Dyspozytorka 
w pogotowiu ratunkowym od-
mówiła przyjazdu karetki z po-
wodu niezasadności zgłoszenia, 

jak również poinformowała, 
że należy powiadomić o takim 
stanie rzeczy Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej lub Policję. 

Następnego dnia radny Tomasz 
Ośmiałowski zawiadomił dyrek-
tor MOPS-u. Okazało się, że pani 
Patrycja nie jest podopieczną 
ośrodka, rodzina nie jest ob-
jęta opieką i w związku z tym 
pracownicy socjalni nie mogą 
zostać skierowani do mieszkania 
Fryczów. Dyrektor dodała, że nie 
mają podstaw do interwencji 
i organem, który może i powi-
nien podjąć pewne działania 
w tej kwestii, jest Komenda 
Powiatowa Policji w Myszkowie 
oraz że został już zawiadomiony 
dzielnicowy z tego terenu, który 
ma podjąć interwencję. 

I faktycznie, dzielnicowy - jak 
informuje radny - był w miesz-
kaniu i przeprowadził czynności 
służbowe. Chora miała oświad-
czyć, że nie potrzebuje pomocy. 
Dwa dni po wizycie zmarła. 

Teraz radny Ośmiałowski zło-
żył do Prokuratury Rejonowej 
w Myszkowie zawiadomienie 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa poprzez zaniechanie 
podjęcia czynności służbowych 
przez Pogotowie Ratunkowe 
i MOPS w Myszkowie. 

- Proszę o wszczęcie postępo-
wania wyjaśniającego, mającego 
na celu ustalenie winnych ewen-
tualnych zaniedbań i niedopeł-
nienia obowiązków służbowych 
– napisał w zawiadomieniu To-
masz Ośmiałowski. (kk)

Imię i nazwisko zmarłej zostało 
zmienione.

L e ż ą c ą  n a  p o d ł o d z e  w  s w o i m  m i e s z k a n i u  P a t r y c j ę  F r y c z  z o b a c z y ł a  s ą s i a d k a ,  p o  t y m ,  j a k  p r z e p c h n ę ł a 
w drzwiach jej cuchnącego alkoholem męża. W pokoju unosiły się opary moczu, a chora kobieta nie była w stanie położyć się na łóżku, więc leżała tak, jak upad-
ła. Zaniepokojona jej stanem zdrowia sąsiadka, zadzwoniła pod numer alarmowy. Karetki nie przysłano, po trzech dniach Patrycję Frycz zmarła. Radny powiato-
wy Tomasz Ośmiałowski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ewidentnie system zawiódł równie mocno, co rodzina.

U m i e r a ł a  b e z s i l n a  z a  ś c i a n ą

Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci

Ś.P. Stanisława Zwolińskiego
bliskiego znajomego, 

członka Prawa i Sprawiedliwości z powiatu myszkowskiego

Rodzinie i Bliskim przekazuję wyrazy współczucia

MARIUSZ TREPKA 
POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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- Czekamy na rozwiązania dla nas, 
bo gdzie mamy zostawić samochód? 
– pyta pan Tomasz, wyrażając na-
dzieję, że urzędnicy zadbali o dział-
kowców. Jednym z rozwiązań byłoby 
wykonanie miejsc do zatrzymania 
pojazdów w miejscu obecnego 
rowu. – Można przecież zrobić taki 
długi przepust i już będziemy mieli 
gdzie parkować – dodaje mężczyzna. 

18 maja zapytaliśmy burmistrza 
Włodzimierza Żaka, w jaki sposób 
ujęta została w planie przebudowy 
ulicy kwestia bezpieczeństwa osób 
korzystających z działek, a par-
kujących swe pojazdy dotychczas 
wzdłuż ulicy. Poprosiliśmy o przed-
stawienie zaplanowanych rozwiązań. 
W weekendy trudno ulicą Szpitalną 
przejechać, po obu stronach jezdni 

zaparkowane są auta, sporo tam ro-
werzystów i rolkarzy. Jak urzędnicy 
rozwiązali problem bezpieczeństwa? 
Sporządzenie dwuzdaniowej wypo-
wiedzi zajęło burmistrzowi Włodzi-
mierzowi Żakowi 7 dni! - Wszystkie 
zjazdy do ogródków działkowych 

zostają zachowane. Nowy chodnik 
oraz ścieżka rowerowa uporządko-
wały ruch z zastosowaniem zasad 
bezpieczeństwa - napisała w imieniu 
włodarza rzeczniczka myszkowskie-
go magistratu Małgorzata Kitala-Mi-
roszewska. Szkoda tylko, że żadne 

z dwóch zdań nie jest odpowiedzią 
na zadane pytanie. Czy zatem przy 
planowaniu tej inwestycji ktoś 
w ogóle pomyślał o bezpieczeństwie 
w obrębie ogrodów działkowych?

 (kk)

S z p i t a l n a 
pięknieje, ale czy 
jest bezpiecznie?

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 
2020 r. młodzi rolnicy będą mogli 
składać w ARiMR wnioski o przy-
znanie premii na rozpoczęcie samo-
dzielnego gospodarowania. Pomoc 
finansowana jest z budżetu PROW 
2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” 
może ubiegać się osoba, która 
w dniu złożenia wniosku ma nie 
więcej niż 40 lat i posiada odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli 
ich nie ma, powinna uzupełnić je 
w ciągu 36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy. 
Musi też posiadać gospodarstwo 
rolne o powierzchni co najmniej 1 
ha i rozpocząć prowadzenie w nim 
działalności rolniczej nie wcześniej 
niż 24 miesiące przed dniem złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy. 

Jednym z warunków przyznania 150 
tys. zł. premii jest utworzenie go-
spodarstwa rolnego o wielkości eko-
nomicznej nie mniejszej niż 13 tys. 

euro i nie większej niż 150 tys. euro. 
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni 
użytków rolnych w gospodarstwie. 
Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w wojewódz-
twach, w których średnia powierzch-
ni gospodarstw jest niższa niż 

krajowa - gospodarstwo musi mieć 
wielkość średniej wojewódzkiej. Na-
tomiast maksymalna powierzchnia 
nie może być większa niż 300 ha. 

Złożone przez młodych rolników 
wnioski zostaną poddane ocenie 
punktowej. Suma uzyskanych punk-

tów (co najmniej 8) będzie decydo-
wała o kolejności przysługiwania 
pomocy dla województwa mazowie-
ckiego oraz łącznie dla pozostałych 
województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł bę-

dzie wypłacana w dwóch ratach: 

• I - w wysokości 120 tys. zł - 
na wniosek o płatność pierwszej raty 
złożony po spełnieniu przez młode-
go rolnika warunków, z zastrzeże-
niem których została wydana decy-
zja o przyznaniu pomocy, w terminie 

9 miesięcy od dnia doręczenia tej 
decyzji; 

• II - w wysokości 30 tys. zł - 
na wniosek o płatność drugiej raty 
złożony po realizacji biznesplanu. 

Zgodnie z przepisami rolnik musi 

przeznaczyć całą kwotę premii 
na inwestycje dotyczące działalno-
ści rolniczej lub przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w swoim gospodarstwie. 
Ważne jest, że co najmniej 70 proc. 
tej kwoty musi zostać wydane na in-

westycje w środki trwałe. 

Dotacji nie może przeznaczyć 
na chów drobiu (z wyjątkiem pro-
dukcji ekologicznej), prowadzenie 
plantacji roślin wieloletnich na cele 
energetyczne oraz prowadzenie nie-
których działów specjalnych produk-
cji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR. W czasie trwa-
nia na terenie kraju stanu epidemii 
ARiMR zachęca, by przekazywać 
w następujący sposób: w formie 
dokumentu elektronicznego na elek-
troniczną skrzynkę podawczą, 
za pośrednictwem platformy ePUAP 
lub przesyłką rejestrowaną nadaną 
w placówce Pocztą Polskiej. Doku-
menty można również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, które ustawione 
są w placówkach terenowych Agencji 
lub osobiście.

Źródło: ARiMR

Od poniedziałku, 25 maja, w biu-
rach powiatowych i oddziałach 
regionalnych rolnicy mogą załatwić 
wszystkie sprawy osobiście. W wo-
jewództwie śląskim i powiatach, 
gdzie zagrożenie epidemiczne jest 
podwyższone sytuacja będzie moni-
torowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 

18 maja ARiMR wznowiła częścio-
wo obsługę interesantów w swoich 
placówkach. Rolnicy mogą załatwić 
w biurach powiatowych sprawy 

paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, 
a w oddziałach regionalnych formal-
ności związane z wnioskami inwe-
stycyjnymi czy dotyczące działań 
premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa będą obsługiwały 
rolników w pełnym zakresie. – Ot-
wieramy wszystkie biura powiatowe 
i oddziały regionalne, ale jednocześ-
nie na bieżąco monitorujemy sytu-
ację, szczególnie w województwie 

śląskim i tych powiatach, w których 
zagrożenie epidemiczne jest pod-
wyższone. W zależności od rozwoju 
okoliczności będziemy podejmować 
dalsze decyzje – powiedział Tomasz 
Nowakowski, Prezes Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa

Osobiste załatwianie spraw 
w ARiMR możliwe będzie z zacho-
waniem obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa 
klienta odbywała się z poszanowa-

niem bezpieczeństwa, zarówno rol-
ników, jak i naszych pracowników. 
Każda jednostka będzie sprawdzana 
pod kątem bezpieczeństwa na bieżą-
co – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, 
beneficjenci będą mieli m. in. moż-
liwość złożenia wniosku o dopłaty 
bezpośrednie i obszarowe w formie 
elektronicznej (aplikacja eWniose-
kPlus) za pomocą udostępnianej 
przez biuro powiatowe sieci przy 
bieżącym wsparciu technicznym 

pracownika Agencji. Login i kod 
dostępu każdorazowo wysyłany jest 
SMS-em na numer telefonu wnio-
skodawcy podany w formularzu. 
Dlatego ważne jest, aby przychodząc 
do biura powiatowego, zabrać ze 
sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia po-
zwalające na złożenie wniosków 
przez internet oraz usytuowane przy 
placówkach terenowych Agencji 
wrzutnie na dokumenty.

Źródło: ARiMR

O d  2 5  m a j a  o b s ł u g a  b e n e f i c j e n t ó w 
w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

1 5 0  t y s .  z ł  p r e m i i  d l a  m ł o d e g o 
r o l n i k a .  W n i o s k i  o d  3  c z e r w c a .

Do końca przebudowy kolejnego etapu drogi gminnej w ciągu uli-
cy Szpitalnej w Myszkowie bliżej niż dalej. Położono już asfalt, 
po którym podróżuje się z przyjemnością, powstały też: ścież-
ka rowerowa oraz chodniki. Pod znakiem zapytania stoi jednak 
bezpieczeństwo osób korzystających z ogrodów działkowych 
i właścicieli nieruchomości przylegających do ulicy. Do tej pory 
kierowcy pozostawiali swe pojazdy na poboczu. Dziś parkują raz 
na ścieżce rowerowej, raz na drodze. Robi się dość niebezpiecznie.
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Miejscowość Żarki Letnisko 
znana była już w XVIII wieku 
– zaznaczono ją na mapach wy-
danych w okresie Sejmu Czte-
roletniego jako „Osada Młyńska 
Szczerbowizna i Otrębowizna” 
na rzece Czarce. Ten atrakcyj-
ny teren zawsze był położony 
wśród lasów sosnowych nad ww. 
rzeką. 

Przed II Wojną Światową Żarki li-
czyły kilka domów mieszkalnych, 
do których na letnisko przy-
jeżdżali mieszkańcy Sosnowca 
i Częstochowy. Z uwagi na to, 
iż istniał już wtedy basen kąpie-
lowy i zlokalizowany był tutaj 
przystanek kolejowy – nazywano 
naszą miejscowość „Żarki sta-
tion”, co z francskiego znaczy 
Żarki letnisko. Tereny te należały 
do hrabiostwa Stefanii i Karola 
Raczyńskich, które w 1926 r. 
zostały podzielone na działki 
z przeznaczeniem do zabudowy 
mieszkaniowej o powierzchni 
około 2.000 m2 każda. Posesje 
z parcelacji były porośnięte do-
rodnymi drzewami sosnowymi.

Obecnie odchodzi się od tej tra-
dycji, w wyniku czego następuje 
zagęszczenie terenu zabudowy, 
co powoduje wycinkę drzew. 

Towarzystwo Przyjaciół Żarek 
Letniska zastanawia się, czy owa 
wycinka musi być tak intensyw-

na, skoro nie licuje z pięknem 
naszego otoczenia. 

Przykładem nieracjonalnego 
działania jest wybudowanie 
sześciu campingów na działce 
o pow. 900 m2 przy skrzyżowa-
niu ulic Słonecznej i Zielonej 
w samym centrum Żarek Letni-
ska. Tak znaczne zagęszczenie 
tychże campingów spowodo-
wało wycinkę dorodnych sosen 
na całej działce. 

Dokonywanie zabudowy prze-
stawionej jak wyżej jest przykła-
dem braku myślenia architekto-
nicznego. Wyobraźmy sobie, jak 
wyglądałaby nasza miejscowość, 

gdyby takich koszmarnych zabu-
dowań było na kilkunastu dział-
kach. Co stało się z otaczającym 
nas pięknem, które jest nam 
również potrzebne jak budowa-
nie domów?

Następnym przykładem tego 
typu myślenia jest postępowa-
nie właściciela działki położonej 
przy skrzyżowaniu ul. Cichej 
i Spokojnej naprzeciwko cmen-
tarza. Usytuował na tej działce 
budynki w ten sposób, iż dopro-
wadziło to do wyrębu 80% drze-
wostanu na ww. powierzchni.

Według Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska Gmina powinna 

wykupić przedmiotową działkę 
i urządzić na jej terenie parking 
tak niezbędny dla przyjeżdżają-
cych na cmentarz, do przedszko-
la czy szkoły. 

Plan przestrzennego zagospo-
darowania dla Gminy Poraj 
pozwala na wycinkę drzew 
pod budynek mieszkalny i drogę 
dojazdową do niego, ale wielu 
właścicieli usuwa drzewa wbrew 
oczywistym potrzebom, czego 
dowodem są wyżej podane przy-
kłady.

Towarzystwo Przyjaciół Żarek 
Letniska od lat inspiruje miesz-
kańców do zagospodarowania 

działek tzw. małą architekturą tj. 
nasadzeniem krzewów ozdob-
nych, kwiatów itp. Ponadto 
uważamy, iż stosowanie przęseł 
betonowych jako ogrodzeń jest 
niedopuszczalne.

Towarzystwo Przyjaciół Żarek 
Letniska w celu zapobieżenia 
nadmiernej wycinki drzew pro-
ponuje wprowadzić na bazie 
Uchwały Rady Gminy obowiąz-
kowe wydawanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu. Wprawdzie 
„ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym” 
ustala, że wystarczy wydanie 
decyzji Starosty o pozwoleniu 
na budowę, nie mniej jednak 
opinia wydawana przez komisję 
TPŻL jako załącznik do decyzji 
o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu byłaby 
niezmiernie wskazana.

Myślimy, że problem wycinki 
drzew na terenie posesji w Żar-
kach powinien trafić do Radnych 
Żarek Letniska, aby sumiennie 
zajęli się ww. sprawą, ponieważ 
jest to interes społeczno-este-
tyczny i jakże ważny dla naszej 
społeczności.

Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Żarek Letniska 

F a l a  w y b o r c z e g o  h e j t u
Zrywanie plakatów, wycinanie bannerów czy rysowanie wąsików na materiałach wyborczych to nic innego, jak ich niszczenie. W zależności od wartości szkody jest to trak-
towane jako wykroczenie lub przestępstwo. Sprawcy może grozić kara grzywny - jej wysokość ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tys. złotych. Jeżeli straty będą 
większe, to może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Informujemy o tym, bo w powiecie myszkowskim trwa szczególnie brutalna kampania.

24 maja 2015 roku Andrzej Duda, 
pokonawszy Bronisława Komo-
rowskiego, zwyciężył w wyborach. 
- Dziś mija dokładnie 5 lat od 
dnia, w którym moi Rodacy wy-
brali mnie swoim Prezydentem. 
Dziękuję Wam bardzo za każ-
dą chwilę, gdy byliście ze mną, 
za każdy uścisk dłoni, za każde 
słowo i gest. Zapewniam, że pol-
skie sprawy, nasze sprawy zawsze 
były, są i będą dla mnie najważ-
niejsze – napisał w dniu rocznicy 
na Twitterze PAD.

W ostatnim czasie w wielu miej-
scach w powiecie myszkowskim 
doszło do zniszczenia materiałów 
wyborczych urzędującej głowy 
państwa. Bannery są rozcinane, 
malowane sprayem, pojawiają się 
na nich słowa niecenzuralne. Takie 
działania nie mają nic wspólnego 
z demokracją i uczciwą agitacją. 
Czas wyborów wymaga szacunku 
dla innych i dojrzałości obywa-
telskiej wobec tych osób, które 
prezentują odmienne poglądy 
polityczne. Niszczenie materiałów 
wyborczych jest nie tylko nie-
moralne, to działanie jest także 
niezgodne z prawem. Jeśli policja 
ustali sprawcę, ten może zostać 
ukarany przez Sąd karą w wyso-
kości nawet 5 tys. zł. W sytuacji, 
gdy komitet wyborczy (właściciel 
bannerów) określi straty na kwotę 
wyższą niż 420 zł, to za zniszcze-
nie plakatów/bannerów grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do 5 lat. (kk)

LIST DO REDAKCJI
Ratujmy piękno naszych Żarek Letniska
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Pandemia koronawirusa zmie-
niła przebieg świąt narodo-
wych. Nie odbyły się uroczyste 
obchody upamiętniające rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji. 
Jednak przedstawiciele władz 
Powiatu Myszkowskiego z za-
chowaniem środków ostroż-
ności, złożyli okolicznościowy 
wieniec pod Pomnikiem Pole-
głych za Ziemię Myszkowską. 
Tę ważną dla Polaków datę 
uczcił też Poseł na Sejm RP 
Mariusz Trepka.

Rokrocznie 3 maja odbywa 
się tradycyjna msza święta 
w intencji Ojczyzny, po której 
korowód złożony z przedsta-
wicieli władz państwowych, 
samorządowych, służb mun-
durowych i mieszkańców 
maszeruje pod Pomnik Pole-
głych za Ziemię Myszkowską. 
Tegoroczne święto wyglądało 
zupełnie inaczej. Przedstawi-
ciele Powiatu Myszkowskie-
go uhonorowali wydarzenia 
sprzed ponad dwustu lat. Oko-
licznościowy wieniec złożyli: 
Członkowie Zarządu: Jolanta 
Koral i Tomasz Ośmiałowski, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Janusz Romaniuk oraz 
Sekretarz Powiatu Krystyna 
Jasińska. (kk)

8 maja minęło 75 lat od zakończenia największego konfliktu 
zbrojnego w dziejach świata. Delegacja Powiatu Myszkowskiego 
upamiętniła tę ważną datę w dziejach Polski. 

Pod pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską symboliczną 
wiązankę kwiatów złożyli Starosta Myszkowski Piotr Kołodziej-
czyk, Członek Zarządu Powiatu Jolanta Koral, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Janusz Romaniuk oraz Sekretarz Powiatu 
Krystyna Jasińska.

Trzeba pamiętać, że zakończenie wojny nie było dla Polski wy-
zwoleniem, jakiego doświadczyły kraje zachodnie. Nasz kraj nie 
uzyskał pełnej suwerenności i podmiotowości międzynarodowej. 

(kk)

U c z c i l i  2 2 9 .  r o c z n i c ę  u c h wa l e n i a  Ko n s t y t u c j i  3  M a j a

75 lat temu zakończyła 
s i ę  I I  w o j n a  ś w i ato wa Ś l ą s k i  K u r at o r  O ś w i at y  I n f o r m u j e

Informacja dotycząca otwarcia szkół podstawowych w woj.  śląskim 

Od 25 maja rodzice mogą skorzystać z możliwości posłania uczniów klas I-III do szkół 
podstawowych. W szkołach dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze z elementami zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas VIII mogą natomiast skorzystać 
z konsultacji z nauczycielami. Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi w ubiegłym tygo-
dniu przygotowali się do otwarcia szkół, przede wszystkim w zakresie dostosowania ich do 
wytycznych MZ, GIS i MEN, ale także planując zadania opiekuńcze, dydaktyczne, konsultacje. 

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością sto-
sowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. 
W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wspar-
ciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprze-
strzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem. Śląski Urząd Wojewódzki prze-
kazał dla szkół niezbędne środki ochrony, tj. płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz ma-
seczki jednorazowe. Zostały one zdeponowane w powiatowych lub miejskich komendach 
państwowych straży pożarnych, skąd są odbierane przez dyrektorów lub organy prowadzące. 

N i e z a l e ż n i e  o d  ś r o d k ó w  o c h r o n y  p r z e k a z a n y c h  p r z e z  Ś l ą s k i  U r z ą d  W o j e -
w ó d z k i ,  d y r e k t o r z y  s z kó ł  p o d s t a w o w y c h  m o g ą  r ó w n i e ż  -  d o  2 6  m a j a  -  s k ł a -
dać zamówienia na płyny do dezynfekcji i  dyspensery poprzez specjalną aplikację. 

W woj. śląskim 25 maja zostało otwartych 830 (66%) szkół podstawowych w 135 gminach. 

Szkoły są otwarte m. in.  w takich miastach jak:  Częstochowa, Bielsko–Biała,  Lubli-
niec ,  Sosnowiec,  Będzin ,  Dąbrowa Górnicza ,  Mysłowice,  Chorzów,  Świętochłowi-
ce,  Racibórz ,  Czerwionka Leszczyny,  Żory,  Cieszyn,  Skoczów,  Pyskowice,  Toszek. 

N a  z a w i e s z e n i e  z a j ę ć  z d e c y d o w a n o  s i ę  n a t o m i a s t 
w publicznych szkołach m. in. w Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Ru-
dzie Śląskiej - przede wszystkim tam, gdzie zachorowań na koronawirusa jest najwięcej. 

Śląski Kurator Oświaty

Urszula Bauer
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1. Organizatorem konkursu: 
„Portret Mojej Mamy” jest pra-
cownia Artystyczna JURA. 

2. Uczestnictwo w niniejszym 
konkursie jest równoznaczne 
z akceptacją Regulaminu Kon-
kursu. 

3. Konkurs jest skierowany 
do dzieci w wieku szkolnym 
(szkoła podstawowa) i przed-
szkolnym. 

4. Celem konkursu jest wy-
łonienie spośród złożonych 
prac najciekawszego, najory-
ginalniejszego portretu przed-
stawiającego Mamę lub Tatę 
(w tym roku również można 
złożyć do konkursu portret 
Taty). Prace należy wykonać 
dowolną płaską techniką pla-
styczną (malarstwo, wyklejan-
ka, grafika, collage, rysunek: 
ołówek, piórko, pastel, węgiel) 
na dowolnym podobraziu (bry-
stol, karton, dykta, blejtram) 
O FORMACIE NIE MNIEJSZYM 
NIŻ A3. PRAC NIE NALEŻY 
OPRAWIAĆ!!! 

5. Prace składane do konkursu 
muszą być pracami własnymi, 
wykonanymi samodzielnie (bez 
pomocy osoby dorosłej). Prace 
te nie mogą być wcześniej pub-
likowane lub przedstawiane 
w innych konkursach. 

6. Każdy uczestnik może zgło-
sić do konkursu maksymalnie 
dwie prace (np. portret Mamy 
i portret Taty). 

7. Tegoroczna edycja konkur-
su, (ze względu na zamknięte 
szkoły i ośrodki kultury) będzie 
przeprowadzona w następu-
jący sposób: I. Pierwszą część 
zorganizujemy w medium spo-
łecznościowym (na Facebooku), 
gdzie będziemy udostępniać 
fotografie nadsyłanych przez 
Państwa portretów, które oceni 
„społeczność facebookowa” 
przez oddanie głosu w postaci 
„polubienia” (lajku) zdjęcia 
z portretem, który najbardziej 
się spodoba. Nagrodzimy pra-
ce, które zdobędą największą 
ilość „polubień” (lajków). Zdję-
cia samodzielnie wykonanych 
prac należy nadsyłać na adres 
mailowy: artystycznajura@
interia.pl lub sokis@janow.
pl do 17 czerwca 2020 roku. 
Do wysyłanych zdjęć należy 
załączyć Kartę Zgłoszeniową 
(wypełnioną przez rodzica/
opiekuna prawnego) z na-
stępującą informacją: imię 
i nazwisko autora, klasa, te-
lefon kontaktowy do rodzica/
opiekuna lub nauczyciela/
instruktora zajęć plastycznych, 
adres mailowy, adres placówki, 
z której jest zgłoszona praca 
oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby 
konkursu. Głosy („polubienia”) 
w tej części konkursu można 
składać do 23 czerwca 2020 
roku. II. Przewidujemy, że dru-

ga część konkursu odbędzie się 
w sposób tradycyjny. Jednak 
jej przebieg i termin składania 
prac konkursowych będzie za-
leżny od rozwijającej się sytua-
cji (otwarcie ośrodków kultury) 
i zostanie podany w osobnej 
informacji dotyczącej kon-
kursu. Prosimy o bezpieczne 
zachowanie oryginalnych prac 
do tego czasu (kartę zgłosze-
niowa należy przykleić z tyłu 
pracy, w lewym, dolnym rogu). 
Spośród nadesłanych portre-
tów Jury wybierze i nagrodzi 
prace w trzech wymienionych 
kategoriach: I. Przedszkole; II. 
Szkoła Podstawowa, klasy od 
I do III; III. Szkoła Podstawowa, 
klasy od IV do VIII. Wszystkie 
nadesłane prace zostaną za-
prezentowane na wystawie 
podsumowującej tegoroczny 
konkurs. Termin rozdania 
nagród i planowanej wysta-
wy zostaną opublikowane 
na stronie organizatora w WIA-
DOMOŚCI O ROZDANIU NA-
GRÓD I WYSTAWIE PODSUMO-
WUJĄCEJ KONKURS „Portret 
mojej Mamy”. 

8. W konkursie będą oceniane 
walory wizualne pracy oraz 
oryginalny sposób przedsta-
wienia tematu. 

9. Wyniki I etapu konkursu 
zostaną ogłoszone 24 czerwca 
2020 roku na stronie Arty-
styczna Jura na Facebooku oraz 
w lokalnej prasie. 

10. Organizator przewiduje 
w konkursie dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Będą nimi 
między innymi: albumy, litera-
tura dziecięca, gry i materiały 
plastyczne. 

11. Organizator zastrzega so-
bie prawo do nieprzyznania 
wszystkich miejsc w danej ka-
tegorii wiekowej oraz do przy-
znania wyróżnień. 

12. W przypadku nieodebra-
nia nagrody, dyplomu w dniu 
rozdania nagród, osoba na-
grodzona jest zobowiązana do 
kontaktu telefonicznego (662 
311 527) i odebrania nagrody 
do dnia 20 września 2020 roku, 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu spotkania. Nagrody 
nieodebrane w uzgodnionym 
terminie zostaną przekazane 
do innych konkursów. 

13. Organizator zastrzega moż-
liwość zmiany postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

14. Przesłanie prac na konkurs 
jest równoznaczne z nieopłat-
nym przeniesieniem praw 
autorskich na Organizatora 
Konkursu. Organizator Kon-
kursu zastrzega sobie prawo 
do bezpłatnej publikacji zdjęć 
i materiałów multimedialnych 
powstałych w trakcie trwania 
konkursu oraz podczas rozda-
nia nagród. Powstałe materiały 

mogą być użyte do celów infor-
macyjnych oraz promocyjnych 
w publikacjach tradycyjnych 
i elektronicznych oraz w serwi-
sach społecznościowych. Prace 
zgłoszone do konkursu nie 
będą zwracane autorom. 

15. W celu realizacji Konkur-
su i komunikacji o Konkursie 
konieczne jest przetwarzanie 
przez Organizatora danych 
obejmujących: imię i nazwisko 
dziecka/rodzica uczestnika 
konkursu, numer telefonu po-
dany na karcie zgłoszeniowej, 
adres e-mail, wiek dziecka oraz 
wizerunek dziecka. Konkurs 
PORTRET MOJEJ MAMY ma 
charakter publiczny i otwarty, 
a zgłoszenie prac do Konkursu 
jest dobrowolne i jest jedno-
czesnym wyrażeniem zgody 
na wykorzystywanie/przetwa-
rzanie zgłoszonych danych 
osobowych (dane będą: zbiera-
ne, przechowywane, zapisywa-
ne, przeglądane, udostępniane 
publicznie) m.in. w celu reali-
zacji Konkursu /na podstawie 
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, a po-
cząwszy od 25 maja 2018 r. 
także na podstawie art. 6 ust 
1 lit. a) Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobod-
nego przepływu danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/
WE/. Jeżeli nie wyrażacie Pań-
stwo zgody na przetwarzanie 
udostępnionych danych osobo-
wych w celu realizacji Konkur-
su, Państwa dziecko nie będzie 
mogło wziąć w nim udziału. 
W tym wypadku nadesłane pra-
ce można wycofać z Konkursu 
do dnia zakończenia przyjmo-
wania prac konkursowych (tj. 
do 17.06.2020 r.). Jednocześ-
nie informujmy, że zgłoszone 
dane osobowe nie będą prze-
twarzane w sposób zautoma-
tyzowany oraz przypominamy 
o tym, że macie Państwo prawo 
do: wglądu do nich, poprawie-
nia lub żądania ich usunięcia 
oraz począwszy od 25 maja 
2018 r. macie Państwo prawo 
do żądania dostępu do zgło-
szonych danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, 
przeniesienia danych osobo-
wych oraz prawo do wniesie-
nia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Zasady korzystania z tych 
praw określają przepisy pra-
wa. W celu skorzystania z tych 
praw należy się skontaktować 
z Organizatorem (np. wysyłając 
wiadomość e-mail na adres: 
artystycznajura@interia.pl).

R E G U L A M I N  K O N K U R S U 
„PORTRET MOJEJ MAMY” 2020 

Środowisko naturalne w ostatnich dekadach musi mierzyć się 
z wieloma wyzwaniami. Niestety, za część tych problemów od-
powiada człowiek i jego działalność, prowadząca m.in. do in-
tensyfikacji efektu cieplarnianego. Obchodzony z inicjatywy 
ONZ Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 
maja) to dobry moment, by zauważyć, że każdy z nas może prze-
ciwdziałać negatywnym zmianom w światowym ekosystemie. 
Zachowywanie bioróżnorodności w środowisku naturalnym jest niezwykle 
ważnym zadaniem, które zostało postawione nie tylko przed naszym, ale 
twakże przed kolejnymi pokoleniami. Bogactwo poszczególnych ekosyste-
mów zapewnia bowiem prawidłowe funkcjonowanie łańcuchów pokarmo-
wych. Zaburzenia w tym zakresie mogą natomiast nieść za sobą bardzo duże 
ryzyko – brak w przyrodzie nawet jednego gatunku w wielu przypadkach 
uruchomi lawinę, którą może być trudno powstrzymać i odwrócić. Dlatego 
tak ważne jest podejmowanie odpowiednich działań. 
Zrównoważony rozwój 
Zwiększająca się z roku na rok światowa populacja ludzi wiąże się z jednej 
strony z rozwojem, ale z drugiej również z postępującą urbanizacją. Tylko 
od 1992 roku tereny miejskie powiększyły swoją powierzchnię ponad dwu-
krotnie . Rosnąca liczba mieszkańców naszej planety potrzebuje także coraz 
większej ilości pożywienia. – Podejmowanie działań zmierzających do wzro-
stu wydajności produkcji jest czymś naturalnym i potrzebnym. Tego rodzaju 
operacje powinny jednak w głównej mierze opierać się na procesach mo-
dernizacyjnych, a nie na zdecydowanym powiększaniu obszarów rolniczych, 
kosztem np. lasów równikowych – podkreśla Radosław Żuk, prezes Fundacji 
BOŚ. 
Niestety, w wielu częściach naszego globu produkcja żywności nie odbywa 
się w sposób zrównoważony, przez co cierpi środowisko naturalne. Zarówno 
to morskie, jak i lądowe. Istnieją jednak wyspecjalizowane instytucje, które 
na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem negatywnym zmianom przyrod-
niczym. 
Jak chronić ekosystem? 
Walką o przetrwanie globalnej fauny i flory zajmują się podmioty międzyna-
rodowe, poszczególne państwa i trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe. 
Po drugiej stronie stoją interesy gospodarcze. Duża odpowiedzialność spo-
czywa m.in. na branży spożywczej, wykorzystującej w gigantycznym stopniu 
olej palmowy. Plantacje roślin, z których pozyskiwany jest ten surowiec, 
zastępują tropikalne lasy. W ten sposób ograniczana jest różnorodność bio-
logiczna . 
– Każdy może w odpowiedzialny sposób robić zakupy, unikając produktów 
tworzonych ze składników, przyczyniających się do degradacji ważnych 
ekosystemów. I nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o olej palmowy. Co-
raz większe połacie lasów tropikalnych zajmują uprawy soi, która odgrywa 
istotną rolę w produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich. A pamiętajmy, 
że w dużej części to od nas samych zależy, jakie artykuły wybierzemy w skle-
pie. Warto mieć świadomość tego, że indywidualne decyzje rzeczywiście 
mogą sprawić, że świat będzie bardziej różnorodny – mówi Radosław Żuk. 
Oprócz zmiany nawyków żywieniowych, warto zastanowić się nad ograni-
czeniem zużycia drewna i materiałów z niego wytwarzanych. Stosunkowo 
łatwo, zarówno w biurze, jak i w domu, zmniejszyć wykorzystanie papieru. 
Cyfrowy obieg dokumentów czy elektroniczne wersje książek przyniosą nie 
tylko wytchnienie środowisku, ale także oszczędność miejsca oraz, wielu 
przypadkach, również pieniędzy. 

Dzień Różnorodności 
B i o l o g i c z n e j . 

Sprawdź, dlaczego należy 
dbać o każdy gatunek

Mateusz Patoła
PR Consultant

CE Communication Piotr Artymowski
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K O M U N I K A T Y
W celu przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa w tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo, in-
formujemy, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach do odwoła-
nia 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.kato-
wice.pl 
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomo-
cą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

W wyjątkowych sytuacjach prosi-
my o kontakt pod następującymi 
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji 
Ekologicznej i Profilaktyki Zdro-
wotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Win-
dykacji: 32 60 32 233
Zespół  Kontroli  i  Umorzeń :  
32 60 32 237
Zespół  Ochrony Atmosfery :  
32 60 32 222
Ze s p ó ł  G o s p o d a r k i  Wo d n e j  

i Ochrony Powierzchni Ziemi:  
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania 
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ: 
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych 
- dostępni są pod telefonami ko-
mórkowymi. 
Zespół ds. Programu CZYSTE PO-
WIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania 
i rozpatrywania wniosków o dofi-

nansowanie, przygotowania umów 
i aneksów do umów o dofinanso-
wanie: 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 niedo-
godności i zapewniamy, że dokła-
damy wszelkich starań, aby je zmi-
nimalizować.

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

W czerwcu br. planowany jest start 
naboru wniosków o dofinansowanie 
zakupu pojazdów elektrycznych. 
Rząd przygotowuje zmiany, które 
mają zachęcić do korzystania z elek-
tryków.
Prace w Ministerstwie Klimatu są 
już finalizowane – niewykluczone, 
że nabór wniosków rozpocznie się 
już w czerwcu i będzie prowadzony 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania 
wsparcia w zakresie zakupu nowych 
pojazdów ze środków Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu oso-
bom fizycznym niewykonującym 
działalności gospodarczej i wa-
runków rozliczania tego wsparcia 
zostało opublikowane w Dzienniku 
Ustaw w listopadzie 2019 r. Zgodnie 
z jego zapisami na zakup pojazdu 
elektrycznego lub napędzanego wo-
dorem będzie można uzyskać dofi-
nansowanie w wysokości 30% ceny 
zakupu. Wprowadzono jednak ogra-
niczenia – kwota dofinansowania 
dla pojazdu elektrycznego nie może 
być wyższa niż 37,5 tys. zł, a dla tego 
napędzanego wodorem – 90 tys. zł. 
I co ważne wsparciem będzie mógł 
być objęty zakup pojazdu, które-
go cena nie przekracza 125 tys. zł, 
a w przypadku pojazdu wodorowego 
300 tys. zł. W dodatku samochód 
musi być kupiony za gotówkę lub 
na kredyt. Dofinansowaniem nie jest 
objęty leasing ani wynajem długo-
terminowy. Pojazd musi być nowy 
(niezarejestrowany przed zakupem). 
Po zakupie samochodu trzeba bę-
dzie wysłać wniosek do NFOŚiGW, 
formularz ma niebawem pojawić się 
na stronie. Ten ma zawierać podsta-
wowe dane osobowe, kontaktowe, 
numer rachunku oraz dane pojazdu. 
Wymagane będzie złożenie stosow-
nych oświadczeń, m.in. to, że bene-
ficjent nie sprzeda pojazdu przez 2 
lata i zobowiązuje się do ubezpiecze-

nia go od kradzieży, uszkodzeń czy 
zniszczeń przez ten okres. 
T jak tanio
Przejechanie pojazdem elektrycz-
nym 100 kilometrów nie przekroczy 
11 zł. Tyle kosztować nas będzie 
podróż samochodem ze wszystkimi 
jego dogodnościami – wygodą, kli-
matyzowanym wnętrzem, muzyką. 
Za 11 zł zatankowalibyśmy ok. 2,5 
litra benzyny lub oleju napędowego. 
Takiego spalania nie zagwarantuje 
nam żaden pojazd ze spalinowym 
silnikiem, nawet skuter. 
B jak banalne w obsłudze
Choć to może wydać się szokujące, 
w pojazdach elektrycznych nie ma 
skrzyni biegów, sprzęgła, nie trzeba 
wymieniać oleju. System napędowy 
jest wręcz banalny. Po prostu wsiada 
się, włącza tryb jazdy i jedzie. W do-
datku auta te są niesamowicie ciche 
i mają niezwykle efektywną pracę już 
od początkowej prędkości – porów-
nywalny do diesli (praca od samego 

początku). Trzeba też zwrócić uwagę 
na sprawność – jednostki elektrycz-
ne są zdecydowanie bardziej spraw-
ne niż spalinowe. 
D jak dodatki
Pojazdy elektroniczne posiadają 
wiele ciekawych funkcji. Te z wyższej 
półki cenowej same pobierają z in-
ternetu aktualizacje, same parkują, 
czy wjeżdżają do garażu. Częstymi 
dodatkami w pojazdach klasy śred-
niej są: podgrzewana kierownica, 
podgrzewane fotele czy możliwość 
wyłączenia klimatyzacji po stronie 
pasażera.
Ł jak ładowanie
Pojazd elektryczny przejeżdża śred-
nio na jednym ładowaniu 100-150 
kilometrów. Na długość przejazdu 
wpływ może mieć m.in. pogoda czy 
oczywiście wielkość pojazdu. Naj-
lepsze wyniki notuje najsłynniejsza 
marka pojazdów elektrycznych, 
nosząca nazwę po słynnym naukow-
cu. Tesla może przejechać ponad 500 

km na jednym ładowaniu. Pojazdy 
marek bardziej popularnych na eu-
ropejskim rynku motoryzacyjnym 
osiągają zasięg ponad 300 km.
U jak uprzywilejowani
Posiadacze samochodów elektrycz-
nych mogą parkować bez opłat 
w strefach płatnego parkowania. To 
spora zaleta, która pozwoli zaoszczę-
dzić nawet kilkadziesiąt złotych 
dziennie. Ponadto kierowcy pojaz-
dów elektrycznych mogą poruszać 
się buspasami, a w Warszawie jeździć 
– po wyłączonym z ruchu – Trakcie 
Królewskim. Niektóre samorządy 
w Polsce (w dużych europejskich 
miastach to już standard) noszą się 
z zamiarem wyznaczenia specjalnych 
stref, do których wjechać można 
tylko pojazdem elektrycznym, 
napędzanym wodorem lub gazem 
ziemnym. W 2019 roku tylko Kra-
ków wyznaczył taką strefę (dzielnica 
Kazimierz). 
 

K jak koszty
Koszty są uzależnione od miejsca, 
w którym ładujemy nasz pojazd. 
Możemy oczywiście korzystać z bez-
płatnych punktów ładowania, ale 
musimy liczyć się z tym, że miejsce 
będzie zajęte. Jeśli będziemy ładować 
pojazd w domu, najlepiej zrobić to 
w godzinach: 22.00-6.00, wówczas 
energia elektryczna jest najtańsza. 
Średnia cena 1 kWh wynosi 0,55 zł, 
oznacza to mniej więcej tyle, że koszt 
przejechania 100 km przy zużyciu 
20 kWh na 100 kilometrów wyniesie 
11 złotych. Koszt ten obniżyć może 
zainstalowanie w domu paneli foto-
woltaicznych. Ładowanie naszego 
elektryka będzie wówczas niemal 
darmowe.
Przy kosztach wspomnieć należy 
o naprawach. Pojazdy elektroniczne 
to skomplikowana elektronika i aku-
mulator, które wymagają starannej 
diagnostyki. Często najdroższą częś-
cią tych samochodów jest bateria, 
która może kosztować nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. 
W jak wodorowe
Są napędzane powietrzem, a z rury 
wydechowej zamiast spalin, cieknie 
im woda. Próby stworzenia pojazdu 
napędzanego wodorem sięgają XIX 
wieku. Od tej daty upłynęło sporo 
czasu do uzyskania jednostki zdalnej 
do produkcji, którą na razie trudno 
nazwać masową. Samochody zasila-
ne wodorowymi ogniwami paliwo-
wymi nie emitują żadnych szkodli-
wych substancji, są znacznie cichsze. 
Niestety w Polsce na razie trudno 
o ich zakup i tankowanie. Otwar-
cie pierwszych stacji wodorowych 
zaplanowane jest dopiero na 2021 
r. (Gdańsk i Warszawa). Spalanie 
w tychże pojazdach wynosi mniej 
więcej 1 kg wodoru na 100 km (cena 
1 kg w Niemczech to ok. 10 euro), co 
da nam kwotę ok. 46 zł. W dodatku 
zbiorniki w pojazdach nie pomiesz-
czą więcej niż 5 kg paliwa. 

Pierwszym pojazdem, który przekroczył barierę prędkości 100 kilometrów na godzinę, był samochód elektryczny. To one zapoczątkowały motoryzację. Dziś prym 
wiodą auta z silnikami spalinowymi, jednak producenci wracają do korzeni. Pojazdy elektryczne są ekonomiczne i ekologiczne, wręcz idealne dla niezbyt wpraw-
nych kierowców – nie mają sprzęgła, skrzyni biegów, niektóre potrafią same jeździć i parkować, a na jednym ładowaniu przejeżdża się od stu do kilkaset kilometrów. 
Po polskich drogach jeździ kilka tysięcy pojazdów elektrycznych. Ta liczba ma się zmienić za sprawą rządowego programu dopłat do zakupu tego typu pojazdów.

POJAZDY ELEKTRYCZNE - EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE
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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

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

TRWA NABÓR DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 2.0

Nabór jest prowadzony w oparciu o:

• zmienioną wersję programu prio-
rytetowego Czyste Powietrze (dalej: 
Program),

• nowy wzór formularza wniosku 
o dofinansowanie,

• nowy regulamin naboru wniosków.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Nabór wniosków dotyczy Bene-
ficjentów kwalifikujących się do 
Części 1 Programu (podstawowy 
poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifi-
kujących się do Części 2 Programu 
(podwyższony poziom dofinanso-
wania) będzie się odbywał na pod-
stawie odrębnego ogłoszenia. Do 
uruchomienia Części 2 Programu 
niezbędne są zmiany legislacyjne 
umożliwiające gminom wydawanie 
zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy 
składać do:

• WFOŚiGW obejmującego swoim 
działaniem teren województwa, 
w którym zlokalizowany jest budy-
nek/lokal mieszkalny, którego doty-
czy przedsięwzięcie,

• lub za pośrednictwem gmin, które 
zawarły porozumienia w sprawie 
ustalenia zasad wspólnej realizacji 
Programu z WFOŚiGW ( to roz-
wiązanie nie dotyczy mieszkańców 
powiatu myszkowskiego, ponieważ 
ŻADNA Z GMIN NIE ZAWARŁA 
TAKIEGO POROZUMIENIA).

Wnioski o dofinansowanie można 
składać:

• poprzez aplikację internetową, 
tj. Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie internetowej WFOŚiGW 
w Katowicach lub

• poprzez serwis gov.pl (usługa ta 
będzie aktywowana na przełomie 
maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu 
i rozpatrywaniu wniosków o dofi-
nansowanie zawarte są w Regula-
minie naboru wniosków o dofinan-
sowanie przedsięwzięć w ramach 
Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsię-
wzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona 
została możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych do 6 
miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie, oraz nie 
wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umoż-
liwia także dofinansowanie przed-
sięwzięć zakończonych pod wa-
runkiem, że nie zostały rozpoczęte 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest 
efektem prowadzonych od kilku 
miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz 
dotychczasowego wdrażania Pro-
gramu i wynika z potrzeby przyspie-
szenia tempa realizacji Programu 
pozwalającego na wymianę trzech 
milionów nieefektywnych źródeł 
ciepła na niskoemisyjne w okresie 
jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

• uproszczenie i skrócenie procesu 
aplikacyjnego w ramach Programu;

• zmiana i uproszczenie kryteriów 
dochodowych, rezygnacja z powią-
zania intensywności dofinansowania 
z siedmioma grupami dochodowy-
mi;

• wprowadzenie dwóch grup docho-
dowych:

* dla Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinan-
sowania,

* dla Beneficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania;

• uproszczony wniosek o dotację, 
bazujący tam gdzie to możliwe 
na oświadczeniach Wnioskodawcy;

• możliwość składania wniosków 
online w serwisie gov.pl;

• skrócony czas rozpatrywania wnio-
sków o dofinansowanie – z 90 do 30 
dni;

• integracja z programem „Mój 
Prąd” przez możliwość uzyskania 
dotacji na montaż instalacji fotowol-
taicznej, bez konieczności składania 
dwóch osobnych wniosków;

• poziom dotacji powiązany z efek-
tem ekologicznym – bonus za nisko-
emisyjność i odnawialność;

• dotacje na realizację zadań zwią-
zanych z ociepleniem budynku oraz 
wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej dla tych, którzy wymienili już 
źródło ciepła;

• włączenie w kolejnym etapie w rea-
lizację Programu sektora bankowego, 

który będzie źródłem finansowania 
uzupełniającego i pomostowego;

• wzmocnienie współpracy z gmina-
mi;

• wyłączenie z dofinansowania przedsię-
wzięć w nowo budowanych obiektach;

• docelowo stworzenie platformy in-
ternetowej z informacjami na temat 
kwalifikujących się urządzeń, mate-
riałów i usług (w tym charakterystyk 
technicznych), które będą finanso-
wane w ramach Programu.

15 maja 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czy-
ste powietrze 2.0. - Zmiany w Programie Czyste Powietrze wprowadzone zostały po to, aby był on bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wnio-
sków trwało krócej, szybciej i sprawniej – wyjaśnia Tomasz Bednarek prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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