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USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE

Aż 64 zarzuty dla myszkowskiego lekarza Wojciecha P. Choć trudno to sumować, widać, że internista idzie na rekord. Na wokandzie mysz-
kowskiego sądu procedowana jest kolejna sprawa karna miejscowego polityka. Były poseł, starosta, obecnie Przewodniczący Rady Powia-
tu w Myszkowie współrządzi w powiecie z Prawem i Sprawiedliwością. W tym czasie został także Naczelnym Lekarzem SP ZOZ Myszków. 
To kuriozalna sytuacja. Samorządowiec oskarżony o działanie na szkodę NFZ przy pełnym poparciu PiS decyduje o losach szpitala, który 
gospodaruje środkami z NFZ. Wojciech P. to prawa ręka Mariusza Trepki, posła PiS. Czy lekarzowi znów uda się uniknąć surowej kary?
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P O N O W N I E  O S K A R Ż O N Y

Widać, że Wojciech P. urodzony 
jest pod szczęśliwą gwiazdą albo 
ma duże wsparcie. W poprzednim 
procesie karnym dotyczącym złama-
nia zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej podczas pełnienia 
funkcji starosty, a tym samym ukry-
wania dochodów w oświadczeniu 
majątkowym - upiekło mu się. Sąd 
uznał, że jego wina była bezsporna, 
ale stwierdził, że szkodliwość czynu 
była znikoma i warunkowo umo-

rzył postępowanie na okres próby, 
który trwał dwa lata. Wojciech P. 
musiał zapłacić 12 tysięcy na Fun-
dusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej i opłacić 
koszty procesu. Gdy spojrzeć na to 
ile zarabiają lekarze, to można osą-
dzić, że to naprawdę znikoma kara.

KOMPLET ZARZUTÓW

Mimo rozkwitu jego kariery sa-
morządowej – jest Przewodniczą-

cym Rady Powiatu w Myszkowie, 
jego problemy z prawem się nie 
skończyły. Prokuratura Okręgowa 
w Częstochowie wszczęła kolejne 
śledztwo przeciwko Wojciechowi 
P. Działania śledczych zakończyły 
się skierowaniem aktu oskarżenia 
do Sądu Rejonowego w Myszkowie. 
Prokurator Jolanta Pura przedsta-
wiła w akcie oskarżenia Wojcie-
chowi P. aż 64 zarzuty popełnienia 
w latach 2011-2013 (czas, gdy P. 

był starostą) przestępstw polega-
jących na wprowadzeniu w błąd 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
poprzez poświadczenie niepraw-
dy w historii choroby pacjentów, 
co doprowadziło NFZ do wypłaty 
refundacji kosztów leczenia, po-
mimo niewykonania świadczenia.

NIE TYLKO RADA I SZPITAL

To dość zabawne, że przy pełnej 
świadomości o toczącym się postę-
powaniu i narażeniu NFZ na szko-
dę, Wojciech P. z poparciem dzia-
łaczy PiS współrządzi szpitalem, 
na kierowniczym, ale niepozbawia-
jącym mandatu stanowisku Naczel-
nego Lekarza SP ZOZ w Myszkowie.

A to nie koniec. Wojciech P. od 
wielu lat jest członkiem Wojewódz-
kiego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności działającego przy 
Wojewodzie Śląskim. Nie trudno 
zgadnąć dzięki komu się tam zna-
lazł. Jego dobry kolega - Mariusz 
Trepka był przecież Wicewojewo-
dą Śląskim (na zdjęciu z lewej).

I to też nie wszystko. Wojciech 
P. załapał się do zaszczytnego 
grona wykładowców na Uniwer-
sytecie Humanistyczno-Przy-
rodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie ,  gdzie  pro -
wadził zajęcia ze studentami. 
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O G Ł O S Z E N I E

PORODY WRACAJĄ DO ZAWIERCIA
Dokładnie o godz. 13:05 2 marca na zawierciańskiej porodówce przyszła na świat Maja - pierwsze dziecko, które 
urodziło się po roku przerwy w funkcjonowaniu oddziału spowodowanej pandemią oraz prowadzonym remontem. 

W S P Ó Ł P R A C A 
Z  K A T O W I C K I M I  K L I N I K A M I

Do zespołu dołączyli lekarze z kato-
wickich klinik i szpitala w Myszkowie 
oraz doświadczone położne. Oddzia-
łem Położniczo-Ginekologicznym 
kieruje Andrzej Sosnowski, a wśród 
personelu lekarskiego znaleźli się 
też: Dariusz Typel, Jarosław Kobos, 
Dagmara Makowska-Mainka, Kata-
rzyna Chmaj, Zbigniew Wudarczyk 
i Jarosław Cichoń oraz Michał Poń-
ski, który pracuje również w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym w Ka-
towicach. Na oddziale noworodków 
ordynatorem została Jolanta Koclę-
ga-Bryndal. Kadrę tworzą również 
lekarki: Dorota Kaim-Hagar, Małgo-
rzata Wysokowska oraz Swietłana 
Kozera, pracującą również w Górno-
śląskim Centrum Zdrowia Dziecka. 
Oddziałowymi są Panie z GCZD Ire-
na Ostaszewska i Joanna Gawinek.

Zawierciańska placówka zawarła 
także porozumienia z Kliniką Gi-
nekologii i Położnictwa UCK oraz 
Neonatologii, Patologii i Intensyw-
nej Terapii Noworodka GCZD. Dzięki 
współpracy z klinikami, w przypad-
ku powikłanej ciąży, kobiety i ich 

nowo narodzone dzieci wymagają-
ce wysoko specjalistycznej opieki 
będą miały zapewnioną natychmia-
stową pomoc w szpitalach o naj-
wyższym stopniu referencyjności. 

P O R O D Y  R O D Z I N N E 
N A W E T  W  P A N D E M I I

Dla rodziców narodziny dziecka to 
niezwykłe wydarzenie. Coraz wię-
cej par decyduje się na wspólne 
przeżywanie tej wyjątkowej chwili. 
Obecność osoby bliskiej przy po-
rodzie to ogromne wsparcie dla 
mamy, dlatego dla personelu oczy-
wiste było, że mimo pandemii po-

rody rodzinne będą się odbywały.

Oddział noworodków także zadbał 
o rodzinną atmosferę. Kangurujący 
tatusiowie są mile widziani. Kontakt 
„skóra do skóry” jest dla noworodka 
niezwykle ważny. Powinien rozpo-
cząć się zaraz po porodzie i trwać 
nieprzerwanie przez dwie godziny. 
W przypadku cięcia cesarskiego kan-
gurowanie początkowo odbywa się 
na życzenie z udziałem osoby bliskiej, 
a następnie po przewiezieniu mamy 
do sali położniczej - przez mamę.

Na oddziale  pojawił  s ię  także 
pokój  laktacy jny,  zapewniają -
cy intymność mamom chcącym 
ściągnąć pokarm. Każda mama 
może też liczyć na profesjonal-
ną pomoc doradcy laktacyjnego.

Modernizacja Oddziału Położniczo-
-Ginekologicznego wraz z Oddzia-
łem Noworodków to część projektu 
realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Koszt remontu i wyposażenia 
to ponad 3,7 mln zł, z czego prawie 
1,7 mln to środki własne szpitala.

Porodówka Szpitala Powiatowego w Zawierciu zyskała nie 
tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim lepsze wyposa-
żenie i wzmocniony zespół oddziałów: Położniczo-Gineko-
logicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Nowo-
rodka. Wszystko po to, aby przyszłym mamom i ich nowo na-
rodzonym dzieciom zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

P O C Z U C I E  B E Z P I E C Z E Ń S T WA  I  I N T Y M N A  AT M O S F E R A

Całkowitą metamorfozę przeszedł m.in. trakt porodowy. Dwie osob-
ne sale porodowe, w tym sala porodów rodzinnych, zapewniają 
intymną atmosferę, a nowy sprzęt zakupiony przez szpital znacz-
nie rozszerzył wachlarz możliwości przy wyborze formy porodu. 
Do dyspozycji pacjentek jest m.in. łóżko porodowe umożliwiające 
przyjmowanie pozycji wertykalnych. Spełniająca najwyższe normy 
bezpieczeństwa sala cięć cesarskich, pozwala na natychmiastowe 
zakończenie porodu w przypadku wystąpienia komplikacji. Każda 
sala wyposażona jest w stanowisko do resuscytacji noworodka.

Nowością są także systemy monitorowania – zarówno pa-
cjentek na sali porodowej, jak i  noworodków oraz scentrali-
zowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowe-
go, umożliwiający równoległe monitorowanie wielu pacjen-
tek, co usprawnia pracę personelu medycznego oraz zmniej-
sza ryzyko niedotlenienia okołoporodowego noworodków.
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O G Ł O S Z E N I E

N A S Z  Z E S P Ó Ł
Ukończyła Śląską Akademię Medycz-
ną. Posiada specjalizację z pediatrii 
i neonatologii. Ma ponad 30-letnie 
doświadczenie w pracy z nowo-
rodkami. Stale podnosi kwalifika-
cje, uczestnicząc w licznych sym-
pozjach neonatologicznych. Przez 
9 lat była ordynatorem Oddziału 
Neonatologicznego w Myszko-
wie, a obecnie kieruje Oddziałem 
Noworodków z Pododdziałem Pa-
tologii Noworodka w Zawierciu. 

1. Zbliża się termin po-
rodu. Kiedy powinnam 
przyjechać do szpitala?
Jeżeli ciąża przebiega 
prawidłowo nie musisz 
się spieszyć. Obserwuj 
swoje ciało i zgłoś się 
do szpitala, kiedy skur-
cze porodowe będą się 
pojawiały regularnie co 
5-10 minut. Odejście 
wód płodowych to tak-
że sygnał, że zbliża się 
poród.
Do szpitala należy się 
udać natychmiast, jeśli 
pojawią się niepokoją-
ce symptomy np.:
- k r w aw i e n i e  z  d róg 
rodnych,
- odejście zielonych 
lub brunatnych wód 
płodowych,
- ustanie ruchów płodu.
Warto z  wyprzedze-
niem przygotować nie-
zbędne dokumenty, 
które należy wziąć ze 
sobą, takie jak:
•Karta ciąży;

•Dowód osobisty;
• Oryginalny wynik gru-
py krwi;
•Wynik badania GBS;
•Inne wykonane bada-
nia z okresu ciąży;
• Inne istotne doku -
menty medyczne np. 
wynik konsultacji spe-
cjalistycznych, w tym 
anestezjologicznej je-
śli przewiduje się znie-
czulenie zewnątrzopo-
nowe podczas porodu;
•Plan porodu.
2. Czy będę mogła uro-
dzić wertykalnie? Jakie 
są dostępne możliwo-
ści łagodzenia bólu?
Oddział zapewnia sta-
łą opiekę położnych, 
konsultacje nadzoru-
jącego poród lekarza 
położnika i  poporo-
dową opiekę lekarza 
neonatologa. Opiekę 
o ko ł o p o ro d ow ą  d o -
stosowujemy indywi-
dualnie do każdej Pa-
cjentki uwzględniając 
jej potrzeby i oczeki-

wania. W trakcie poro-
du istnieje możliwość 
korzystania z udogod-
nień w postaci  piłki 
czy worka sako. Poród 
odbywa się w pozycji 
najwygodniejszej dla 
pacjentki z uwzględ-
nieniem pozycji werty-
kalnych, z wykorzysta-
niem technik ochrony 
krocza. Oferujemy far-
makologiczne i niefar-
makologiczne metody 
łagodzenia bólu poro-
dowego: znieczulenie 
wziewne, znieczulenie 
zewnątrzoponowe, im-
mersję wodną w wan-
nie i pod prysznicem, 
masaż pleców, aroma-
terapię i muzykotera-
pię.
3. Kto może towarzy-
szyć mi przy porodzie? 
Czy jest możliwe kan-
gurowanie przez tatę 
po cięciu cesarskim?
Wiemy,  że wsparcie 
bliskiej osoby podczas 
porodu jest niezwykle 
ważne.  Możesz zde-

cydować się na poród 
z partnerem lub inną 
o s o b ą  t o w a r z y s z ą -
cą,  która będzie Cię 
wspierać w czasie tego 
ważnego wydarzenia 
oraz towarzyszyć dzie-
cku od chwili narodzin. 
W przypadku c ięcia 
cesarskiego tata może 
kangurować dziecko 
w specjalnie przygoto-
wanym do tego poko-
ju, a kiedy mama opu-
ści salę cięć cesarskim 
po zakończeniu zabie-
gu rodzice z dzieckiem 
t ra f i a j ą  n a  o d d z i a ł , 
gdzie kontakt skóra do 
skóry jest kontynuowa-
ny na oddziale przez 
mamę.
4 .  C z y  m o g ę  l i c z yć 
n a  p r o f e s j o n a l n e 
wsparcie przy karmie-
niu piersią? 
Nasz  oddział  dzia ła 
w systemie rooming-
-in, co oznacza, że no-
worodki cały czas są 
przy mamie. To najlep-
sze warunki do karmie-

nia dziecka na żądanie. 
W każdej chwili  mo-
żesz liczyć na fachową 
pomoc położnych oraz 
certyfikowanych dorad-
czyń laktacyjnych pra-
cujących na oddziale. 
Taki certyfikat uzyskują 
osoby, które w ramach 
kształcenia podyplo-
mowego odbyły „kurs 
medyczny”, zaliczyły 
praktykę nadzorowaną 
i indywidualną, zdały 
egzamin teoretyczny 
i praktyczny przed eg-
zaminatorami. 

PORADNIK PRZYSZŁEJ MAMY

lek. Jolanta Koclęga-Bryndal
l e k .  A n d r z e j  S o s n o w s k i

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Ło-
dzi. Posiada specjalizację II stopnia z położni-
ctwa i ginekologii. Odbył liczne staże i kursy 
specjalistyczne w Centralnym Szpitalu Klinicz-
nym Wojskowej Akademii Medycznej w Warsza-
wie oraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi (m.in. histeroskopii, kolposkopii, 
laparoskopii ginekologicznej, operacji drogą 
pochwową, operacji uro-ginekologicznych, USG 
ciąży i narządu rodnego). Od 2003 r. był ordyna-
torem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
SP ZOZ w Myszkowie, a obecnie kieruje Oddzia-
łem Położniczo-Ginekologicznym w Zawierciu.

Ukończyła Śląski Uniwersytet Me-
dyczny na kierunku położnictwo. 
Poprzednio pracowała w Górno-
śląskim Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach na Oddziale Perinato-
logii. Jest certyfikowanym doradcą 
laktacyjnym. Ukończyła liczne kur-
sy, w tym m.in. prowadzenie porodu 
w wodzie, resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa noworodków, profesjo-
nalna opieka nad kobietą i dzieckiem 
po porodzie. Pracuje jako położna 
oddziałowa na Oddziale Położni-
czo-Ginekologicznym w Zawierciu.

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny na kie-
runku położnictwo. Posiada tytuł położnej spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położni-
czego oraz pielęgniarstwa neonatologiczne-
go. Jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym 
i instruktorem masażu Shantala dla dzieci. 
Pracowała m.in. na Oddziale Neonatologii, Pa-
tologii i Intensywnej Terapii Noworodka Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Ka-
towicach oraz w Szpitalu Zakonu Bonifratrów 
w Katowicach. Obecnie pełni funkcję położnej 
oddziałowej na Oddziale Noworodków z Pod-
oddziałem Patologii Noworodka w Zawierciu. 

mgr Irena Ostaszewskamgr Joanna Gawinek
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POGROMCA SAMORZĄDOWCÓW ZNÓW W WOJEWÓDZTWIE
Karuzela kandydatów na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach po odejściu Krzysztofa Justyńskiego kręci-

ła się szybciej niż najlepszy rollercoaster. Co rusz padały nowe nazwiska. Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się jednak nikt.

Rozkład sił w myszkowskiej pra-
wicy znacznie się zmienia. Ktoś 
inny zaczyna rozdawać karty. Wy-
raźnie widać, że łokciami rozpy-
chać zaczął się duet Picheta-Trep-
ka, a kluczowym momentem dla 
obu panów była jesień 2020 roku. 

To wówczas ten pierwszy wró-
cił po wielu latach do oficjalnego 
zarządzania myszkowskim szpi-
talem. Mówiło się, że wcześniej 
próbował kierować lecznicą z tyl-
nego fotela, raczej nieudolnie. Od 
lipca 2011 r. aż do października  
2020 r. nikt oficjalnie nie dopuszczał 
go do władzy. Coś jednak się po-
działo, bo ostatecznie do zarządza-
nia SP ZOZ-em się dopchał. Świeżo 
upieczony dyrektor Adam Miśkie-
wicz zatrudnił Pichetę jako Naczel-
nego Lekarza. Dzięki temu polityk 
nie musiał rezygnować z mandatu 
radnego powiatowego, a przede 
wszystkim z funkcji Przewodniczą-
cego Rady Powiatu w Myszkowie.  

Dziwny ruch, wykonał nowy dy-
rektor, bo przed laty Naczelnym 
Lekarzem, gdy szpitalem zarządzał 
Khalid Hagar, był właśnie Miśkie-
wicz. Panowie się przyjaźnili, nic 
jak widać - nie trwa wiecznie. Te-
raz gastroenterolog współpracuje 
z Prawem i Sprawiedliwością, bo to 
radni tej opcji wybrali go podczas 
konkursu dyrektorem. A on wybrał 
na ważne w szpitalu stanowisko ich 
przewodniczącego. I to był as w rę-
kawie Miśkiewicza. Pierwotnie fawo-
rytem miał być inny kandydat, który 
nie chciał słyszeć o rządach Pichety 
w szpitalu. A naprawdę pewnie było 
tak, że trzeba było Miśkiewicza o kie-
rowanie lecznicą prosić, bo szkoda 
było mandat oddać Leonowi Okra-
sce (on wszedłby do rady, gdyby Pi-
cheta zrezygnował z bycia radnym).

Do powiatu wróciła też lewa ręka 
Mariusza Trepki - Bożena Łapaj. 
W 2006 roku startowała z listy Plat-
formy Obywatelskiej. Wtedy jej 
mentorem był Lasecki. Coś jednak 
nie zaiskrzyło i pana od zamków B. 

Łapaj zamieniła na radnego z Mo-
czydła, dziś posła. Bożena Łapaj pra-
cowała w biurze powiatowym ARiMR 
w Zawierciu, Mariusz Trepka widać 
chciał mieć swoją działaczkę bliżej 
i ta niespodziewanie przeniosła się 
do biura ARiMR w Myszkowie, awan-
sując przy okazji na zastępcę kierow-
nika. Kierownikiem natomiast został 
Daniel Wróbel (także działa w PiS).

Tuż przed awansem Bożena Łapaj 
wraz z sympatykami Prawa i Spra-
wiedliwości założyła Stowarzyszenie 
„Aktywna Jura”. Kobieta jest w nim 
wiceprezesem. Pewnie Państwa nie 
zdziwi fakt, że organizacja wystar-
towała w konkursie na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultury 
fizycznej i sportu Powiatu Myszkow-
skiego (zarządzanego przez PiS). 
Miała otrzymać 4.800 zł na zadanie 
„Tropem Wilczym” - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Myszkowie. 
Z ewidencji prowadzonej przez 
Starostę Myszkowskiego wynika, 
że osoby reprezentujące stowarzy-
szenie daleko chodzić nie musiały, 
by podpisać umowę. Wysłaliśmy 
wniosek do Piotra Kołodziejczyka, 
na odpowiedzi czekamy. Dla porów-
nania możemy wskazać, że o 200 
zł więcej dostał niepolityczny MKS 
Myszków, który angażuje miłośni-
ków sportu w każdym wieku. Klub 
zorganizować ma Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej. 4.000 zł otrzymać miał 
MGLKS „Błękitni” Koziegłowy na XVII 
Międzynarodowy Etapowy Wyścig 
Kolarski „Szlakami Jury”, który przy-
ciągnie pewnie setki uczestników.

cdn.(kk)

foto: fb Mariusza Trepki

„ R O D Z I N A ”  B L I Ż E J  S I E B I E
Taką nazwę nosił program realizowany przed kilkoma laty przez gdyński MOPS. Na naszym terenie slogan przybiera zupełnie inne 

znaczenie. Partia rządząca zaczyna nieśmiało przygotowywać się do wyborów, obsadzając działaczami i sympatykami stanowi-
ska w podległych sobie instytucjach. Ruchy wykonywane przez decydentów pokazują też, że zmienił się w lokalnym PiS-ie układ sił.

Dotychczasowego „01” zastąpił 
na stanowisku jego zastępca - Roman 
Rabsztyn. I tym samym znów urucho-
miły się zakłady, kto zajmie miejsce 
w prezydium śląskiej policji. Najpew-
niejszy „pewniak” przegrał z kimś, 
kogo w KWP nie spodziewał się chy-
ba nikt, a po nominacji wielu polity-
ków wręcz drży ze strachu. Niektórzy 
robili, co mogli, by Dominik Łączyk - 
bo o nim mowa - nigdy nie piasto-
wał eksponowanego stanowiska. 

Dlaczego o nim piszemy? Bo przed 
laty kierował Komendą Powiatową 
Policji w Myszkowie i zasłynął tu 
jako ktoś, komu żadne układy nie 
są straszne. To za czasów Łączyka 
wszczęto postępowanie wobec urzę-
dującego wówczas starosty Wojcie-
cha Pichety. Dziś o samorządowcu 
należy pisać, skracając jego nazwi-
sko do pierwszej litery. Wojciech P. 
został prawomocnie „skazany” (wa-
runkowo umorzone postępowanie) 
za złamanie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej podczas 
pełnienia funkcji publicznej (udzielał 
płatnych porad lekarskich w czasie 

bycia starostą). Mało tego, na wokan-
dzie myszkowskiego sądu znów pro-
wadzona jest sprawa, w której P. sta-
wia się w charakterze oskarżonego. 

Łączykowi szybko pozwolono 
z Myszkowa awansować do Będzina, 
a później do Sosnowca (to taki niety-
powy sposób na pozbycie się niewy-
godnego komendanta). Mówiło się, 
że miał pełnić ważną funkcję w po-
licji gdzieś poza Śląskiem, ale widać 
pomysł nie spodobał się niektórym. 
Po latach ciszy, dość nieoczekiwanie 
awansował do Komendy Głównej 
Policji w Warszawie, gdzie kierował 
biurem kryminalnym - nadzoro-
wał sprawy związane z poszukiwa-
niem osób, walką z przestępczoś-
cią kryminalną i handlem ludźmi. 

22 lutego oficjalnie wrócił na Śląsk. 
Czy jego powrót spędzi sen z powiek 
myszkowskim politykom? Niewyklu-
czone. My natomiast gratulujemy 
awansu oraz życzymy owocnej służ-
by i samych sukcesów w wykrywaniu 
przestępstw, zwłaszcza tych niewy-
godnych dla wielu polityków. (kk)

e.fendrych@dlssolutions.eu
508 067 174

R E K L A M A



www. DEMOKRATYCZNA.com.pl facebook.com/demokratyczna 2021 marzec 5

S K O W R O N Ó W  
Z NAJLEPSZĄ INICJATYWĄ 
S O Ł E C K Ą  N A  Ś LĄ S K U

Nie tak dawno zakończył się 
etap wojewódzki IV edycji ogól-
nopolskiego Konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” 
organizowany przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. Ko-
misja miała niemały problem z 
wyborem najlepszych projektów.

W ramach konkursu oceniono 
ponad 183 projekty, spośród któ-
rych wyłoniono 16 laureatów z 
każdego województwa, co dało 
im awans do etapu krajowego. 
Wśród laureatów etapu woje-
wódzkiego ogromnym sukcesem 
może pochwalić  się miejsco-
wość Skowronów w gminie Ja-
nów. To właśnie pomysł miesz-
kańców tego małego sołectwa 
znalazł uznanie w oczach jury 
i okazał się najlepszym projek-
tem w województwie śląskim.

Inicjatywa polegająca na prze-
znaczeniu funduszu sołeckie-
go na budowę domku wolno-
stojącego została zgłoszona do 
konkursu przez Wójta Gminy 
Janów -  Edwarda  Moskal ika .

Jak już wspominaliśmy, do na-
stępnego etapu (kra jowego) 
awansowało 16 najlepszych pro-
jektów z każdego województwa. 
Serdecznie gratulujemy miesz-
kańcom Skowronowa i życzymy 
powodzenia przy ostatecznym 
rozstrzygnięciu. Z uwagi na czas 
epidemii uroczyste ogłoszenie 
wyników czwartej odsłony kon-
kursu odbędzie się nie później 
niż w czerwcu bieżącego roku. 

Kuba Lamch

foto: Gmina Janów

P. zajmuje najważniejsze stano-
wisko w samorządzie powiato-
wym, pojawia się na imprezach 
z decydentami lokalnymi, krajo-
wymi itd. Ci widać albo akcep-
tują jego problemy z prawem, 
a l b o  p r z y m y ka j ą  n a  n i e  o ko. 

AKT OSKARŻENIA
- Akt oskarżenia zawiera wnioski 

dowodowe dotyczące przesłucha-
nia na rozprawie aż 39 świadków 
oraz ujawnienia historii choroby 
pacjentów i dokumentów, zgro-
madzonych w toku ś ledztwa.

Zarzucane oskarżonemu prze-
stępstwa są zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 6 miesię-
cy do 8 lat. Wnioski prokuratora 
o wymiar kary zostaną zgłoszo-
ne w trakcie mów końcowych, 
po zakończeniu przewodu sądo-
wego - informuje rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie, prok. Tomasz Ozimek.

Jak dodaje prok. Ozimek: - Śledz-
two w przedmiotowej sprawie 
zostało wszczęte na podstawie 
materiałów wyłączonych do odręb-
nego prowadzenia z innego postę-
powania Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie i było prowadzone 

przez Komendę Wojewódzką Po-
licji w Katowicach. Postanowienie 
o przedstawieniu zarzutów Woj-
ciechowi P. zostało wydane przez 
prokuratora w czerwcu 2018 r. 
W toku śledztwa nie stosowano 
wobec oskarżonego Wojciecha P. 
środków zapobiegawczych oraz 
zabezpieczenia majątkowego.

PO 16 MIESIĄCACH
Akt oskarżenia został skierowa-

ny do Sądu Rejonowego w Mysz-
kowie dopiero po 16 miesiącach, 
a dokładnie 31 października 2019 r. 
Niewiele krócej P. czekał na pierw-
szą rozprawę. Ta odbyła się 12 
stycznia 2021 r. Rozbieżność w da-
tach jest tak duża, że zapytaliśmy 
rzecznika PO czy złożona została 
skarga na przewlekłość postępo-
wania. To narzędzie, z którego moż-
na korzystać w toku procesu, jeśli 
mamy uzasadnione wątpliwości co 
do przedłużania się postępowania.

Jak wskazuje mecenas Zbigniew 
Cichoń (adwokat, obrońca i pro-
motor praw człowieka, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, sty-
pendysta Rady Europy i DePaul Uni-
versity w Chicago, Przewodniczący 

Komisji Praw Człowieka przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Kra-
kowie, Wiceprzewodniczący Komi-
sji Praw Człowieka przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej, współzałoży-
ciel i od 2003 roku prezes Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich w Ar-
chidiecezji Krakowskiej, Wiceprze-
wodniczący Katolickiego Stowa-
rzyszenia Prawników, wolontariusz 
na rzecz ubogich i potrzebujących) 
na łamach czasopisma „Palestra”:  
- Niewiele wart jest dostęp do sądu, 
jeśli uzyskanie rozpatrzenia sprawy 
nie jest możliwe w rozsądnym ter-
minie. Z biegiem czasu występują 
w każdym procesie niekorzystne 
zjawiska, takie jak choćby zaciera-
nie się w pamięci świadków faktów, 
o których mają zeznawać, nieod-
wracalne skutki stanu naruszenia 
prawa natury ekonomicznej i często 
pozaekonomicznej (np. zerwanie 

więzi psychicznej małego dziecka 
z rodzicem pozbawionym kontak-
tów), czy też osłabienie skutecz-
ności represji karnej zastosowanej 
z opóźnieniem. Mecenas wyjaśnia 
także, że w prawie krajowym i mię-
dzynarodowym istnieją regulacje 
gwarantujące prawo do rozpatrze-
nia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki, czy w rozsądnym terminie.

Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie nie składała skargi na naru-
szenie prawa strony do rozpozna-
nia sprawy w postępowaniu sądo-
wym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Mówiło się o tym, że przewlekłość 
postępowania nie jest przypad-
kowa, że dzięki przedłużającemu 
się postępowaniu Wojciech P. bez 
szwanku odbędzie próbę w zakoń-
czonym prawomocnym wyrokiem 
sądu procesie. Kodeks karny daje 

sądowi prawo do podjęcia postę-
powania warunkowo umorzone-
go, jeśli sprawca w okresie próby 
rażąco narusza porządek prawny, 
gdy na przykład popełnił jakiekol-
wiek inne przestępstwo niż prze-
stępstwo, za które został skazany. 
Podjęcie postępowania warunko-
wo umorzonego oznacza wszczęcie 
sprawy od nowa i na zasadach ogól-
nych przed sądem właściwym do jej 
rozpoznania, czyli w tym przypadku 
przed Sądem Rejonowym w Mysz-
kowie. Podjęcie postępowania 
może nastąpić tylko w okresie pró-
by i w ciągu 6 miesięcy od zakoń-
czenia okresu próby, to czas, w któ-
rym ograna ścigania i wymiar spra-
wiedliwości podejmują wszelkie 
czynności do sprawdzenia okresu 
próby aż do jej ostatniego dnia. (kk)

foto: fb Mariusza Trepki 

NACZELNY LEKARZ, PRZEWODNICZĄCY, WYKŁADOWCA, CZŁONEK KOMISJI PRZY WOJEWODZIE

P O N O W N I E  O S K A R Ż O N Y

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

wszelkiej pomyślności oraz wzajemnej życzliwości.

Niech ten szczególny czas będzie pełen wiary,

nadziei i miłości, a spokój i zdrowie 

niech towarzyszą Państwu każdego dnia

życzy

Monika Fajer

Prezes Solidarnej Polski w okręgu 28

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 

wszystkim mieszkańcom zdrowia, miłości i spokoju ducha.

Życzę niech Zmartwychwstały Chrystus, 

który niesie odrodzenie napełni pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli patrzeć z ufnością w przyszłość.

Robert Magdziarz

II Wicewojewoda Śląski

R E K L A M A
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G D Z I E  M Y S Z K Ó W  M A  O I O M ? 
Miało być kolorowo, odtrąbiono 

sukces - minął rok od podpisania 
umowy na stworzenie Oddziału An-
estezjologii i Intensywnej Terapii 
(zwany potocznie OIOM-em), a od-
działu jak nie było, tak nie ma. Do-
kładnie w kwietniu 2020 r. chwalo-
no się wielkim tryumfem, a politycy 
prześcigali się w przypisywaniu sobie 
zasług. Po 12 miesiącach - jak wynika 
z odpowiedzi dyrektora SP ZOZ - nie 
ma ani oddziału, ani sprzętu, ani pra-
cowników. Kiedy powstanie pięcio-
łóżkowy oddział? Dyrektor nie potra-
fi odpowiedzieć. Następne wybory 
w 2023 roku, więc mamy jeszcze czas.

Myszkowska lecznica z powodu 
dużego długu objęta jest planem 
naprawczym. O tym, jak słaby jest 
to dokument, pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu w artykule „SZPITAL 
POD RESPIRATOREM”. Wiele wątpli-
wości wzbudził opisywany program 
wyprowadzenia szpitala z zapaści 
finansowej. Zapytaliśmy dyrektora 
Miśkiewicza: kto jest autorem planu 
naprawczego i ile kosztowało jego 
napisanie. Poprosiliśmy też o udo-
stępnienie dokumentu, chcąc spraw-
dzić jawność postępowania dyrekcji 
szpitala, choć plan tak naprawdę 
mieliśmy już przed zadaniem pyta-
nia. Nie zaskoczyła nas odpowiedź 
Miśkiewicza. Choć udostępnił, że do-

kument kosztował 20.000 zł, to nie 
chciał ujawnić nazwiska autora! A już 
wydawało nam się, że może poseł 
Trepka napisał ten tajny plan. Jeden 
miał już stworzyć, gdy był dyrekto-
rem szpitala w Czeladzi. Nowa dy-

rekcja czeladzkiej lecznicy na tworze 
byłego wicewojewody nie zostawiła 
suchej nitki. Na myśl o wskazaniu 
autora przyszedł nam też sam Na-
czelny Lekarz szpitala Wojciech Pi-
cheta. Nie trafiły do nas argumenty 
dyrektora SP ZOZ Myszków odma-
wiające udzielenia informacji, który 
twierdził, że „plan naprawczy nie 

jest dokumentem urzędowy sporzą-
dzonym przez funkcjonariusza pub-
licznego lecz osobę prywatną, która 
w ramach realizacji umowy zawartej 
ze Szpitalem korzysta z ochrony jej 
praw autorskich. […] Ponadto dane 

personalne osoby fizycznej oznaczo-
nej z imienia i nazwiska zaliczają się 
do danych osobowych podlegających 
ochronie na zasadach określonych 
w ustawie o ochronie danych oso-
bowych […]”. Bzdura. Wezwaliśmy 
dyrektora do udzielenia odpowiedzi: 
»Wskazane przez Państwa uzasadnie-
nie do decyzji o odmowie udostęp-

nienia informacji nie ma ugruntowa-
nia w prawie i wskazuje na brak ele-
mentarnej wiedzy z zakresu ochrony 
danych osobowych. Imię i nazwisko 
niepowiązane z innymi czynnikami 
określającymi tożsamość nie stanowi 

danych osobowych. Takie samo imię 
i nazwisko może nosić kilkadziesiąt 
bądź kilkaset osób. Na podstawie wy-
łącznie tych dwóch informacji nie da 
się zidentyfikować tożsamości osoby, 
a o żadne inne dodatkowe dane nie 
wnioskowałam. Nie da się też obronić 
Państwa argumentu o tym, że osoba 
sporządzająca program naprawczy 

nie jest funkcjonariuszem publicz-
nym. Otóż zgodnie z Wyrokiem NSA 
z 14.02.2020 (I OSK 1644/18) „[…] 
każdy kontrahent władzy publicznej, 
otrzymujący korzyści pochodzące 
ze środków publicznych, jest osobą 
mającą związek z pełnieniem funkcji 
publicznej, o której mowa w art. 5 
ust. 2 zd. 2 u.d.i.p., i w zakresie, w ja-
kim informacje dotyczą tego związ-
ku, podlegają zatem udostępnieniu 
jako publiczne. […] Tylko wówczas 
zachowana będzie trwale transpa-
rentność procesów gospodarowania 
mieniem publicznym, co jest m.in. 
celem normy konstytucyjnej zawar-
tej w art. 61. Takie założenie ma też 
wymiar funkcjonalny, albowiem po-
zwala przeciwdziałać patologiom 
życia społecznego. Z tym też zakre-
sem wiąże się potrzeba jawności 
imion i nazwisk (danych identyfiku-
jących) osób zawierających umowy 
z jednostkami reprezentującymi 
podmioty publiczne”«. Ostatecznie 
poznaliśmy imię i nazwisko tajem-
niczego autora. Jest nim Wojciech 
Głód. Rozpytaliśmy w środowisku, 
to teoretyk. Czy przyjęte założenia, 
realizowane przez dyrekcję, przy-
niosą skutki? Wkrótce się okaże. (kk)

foto: na podstawie zdjęcia 
Powiatu Myszkowskiego

UWAGA KONKURS
Zapraszamy do udziału w Konkursie: Jurajski Ptak Fantastyczny. Prace nale-

ży wykonać w dowolnej technice płaskiej (z wyłączeniem techniki wyklejania 
materiałami sypkimi). Obowiązuje format minimum A3. Zadaniem konkurso-
wym jest wykreowanie ptaka z wyobraźni, ptaka fantastycznego, wymyślo-
nego, nierealnego, bajkowego i nazwanie go (można go krótko opisać). In-
spiracji do pracy konkursowej należy szukać w naturze i otaczającym świecie. 

14 marca zawodnicy klubu Musashi z Żarek Letniska 
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu Sportowym w Katowicach. W zawodach wzię-
ło udział sześciu przedstawicieli reprezentujących żare-
cki klub sportowy. Stało się to już tradycją, że zawodnicy 
z turniejów wracają z workiem medali. Reprezentanci 
klubu spisali się bardzo dobrze, stoczyli ciężkie walki 
w swoich kategoriach i zdobyli aż 13 medali. Te najcen-
niejsze, złote medale dla Musashi zdobyli: Wiktoria Hej-
duk, Jakub Kulak, Zofia Maliszewska, Wojciech Trefuń.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych 
prezentują się następująco:

U10 +40 kg Tosia Cygan fighting i ne-waza 2 x srebr-
ny medal

U12 -34 kg Bartek Cupiał fighting brązowy medal, 
ne-waza - odpadł w eliminacjach

U14 -40 kg Wiktoria Hejduk fighting złoty medal, 
fightig bez 1fazy brązowy medal, ne-waza złoty medal, 
no-gi srebrny medal

U14 +66 kg Jakub Kulak fighting złoty medal, no-gi 
srebrny medal, ne-waza 4. miejsce

U16 -48 kg Zofia Maliszewska fighting złoy medal, 
ne-waza brązowy medal

U16 +73 kg Wojciech Trefuń fighting złoty medal, 
ne-waza złoty medal.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy przede 
wszystkim pięknej sportowej rywalizacji podczas 
zawodów oraz znakomitych sukcesów. Gminy Poraj 
wsparła finansowo start młodych sportowców, któ-
rzy odwdzięczyli się świetnymi wynikami. Życzy-
my dalszych sukcesów młodzikom i ich trenerom.

Kuba Lamch

S Z CZ Ę Ś L I WA 1 3  M U S A S H I

O sukcesach  szpi ta la  możecie  Państwo przeczytać  na  drugie j  i  t rzec ie j  s t ronie  tego  lub  poprzedniego wydania  DEMOKRATYCZNEJ .  Szkoda  ty lko , 

że to nie szpital w Myszkowie, a w Zawierciu. To teraz otworzono tam nową okulistykę oraz wyremontowano i doposażono oddział ginekologiczno-położniczy. A u nas?
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T E R A Z  J U R A  D L A  O L I W K I
Jeden telefon, drugi, dziesiąty - pew-

nie było ich 100. Każdy chciał wes-
przeć akcję, w która włączyło się nasze 
Stowarzyszenie TERAZ JURA z Niego-
wy. Ludzie dzwonili stąd i zewsząd.

- Zaczęło się niepozornie od kilku wor-
ków, a tych przybywało z każdą kolejną 
chwilą. W pewnym momencie było ich 
tak dużo, że zaczęliśmy je składować 
w niegowskim amfiteatrze. I teraz - uwa-
ga - powiem nieskromnie - to przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Od-
wiedziliśmy dziesiątki adresów w gmi-
nie Niegowa, a także poza nią. Byliśmy 
w kilku powiatach (myszkowski, czę-
stochowski, zawierciański), przejecha-
liśmy tysiące kilometrów i przywieź-
liśmy ponad tysiąc worków - wyjaśnia 
Jakub Lamch, prezes Stowarzyszenia.

Wszystko dla małej  Oliwki ,  cho-
re j  n a  S M A .  E fe k t y  p ra c y  c z ł o n -
k ó w  S t o w a r z y s z e n i a  m o g ą  P a ń -
stwo zobaczyć na zdjęciach.  Wie-
rzymy,  że s ię  opłaci ło.  Pieniądze 
z recyklingu odpadów zostaną przeka-
zane na leczenie „małej koniczynki".

- Cała ta szalona i spontaniczna akcja 
pokazała nam, że ludzie mają ogromne 
serca i bardzo chętnie pomagają innym, 

za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
Z naszymi inicjatywami wychodzimy 
naprzeciw potrzebom społeczności lo-
kalnej. Najbardziej cieszy nas to, że or-
ganizowane przez nas akcje wspierają 
ludzie, w każdym wieku, od przedszko-
laka po seniora. Ponadto trzeba pod-
kreślić, że wszystkie nasze działania 
są finansowane z własnych środków 
i opierają się na pracy ludzi, co sprawia, 
że z TERAZ JURĄ łatwiej jest się utożsamiać.

W najbliższym czasie zostaną sfina-
lizowane kolejne akcje, o których po-
informujemy na naszym facebooku. 
Zachęcamy wszystkich do współpracy 
i włączania się do kolejnych akcji na-
szego Stowarzyszenia - dodaje prezes..

Ze Stowarzyszeniem na sukces pracowali:

- Szkoła Podstawowa w Podlesiu (gm. 
Lelów)

- Szkoła Podstawowa w Niegowie

- Szkoła Podstawowa w Ludwinowie

- GOK Niegowa

- GOPS Niegowa.

S t e r t y  u b r a ń  p r z e w o z i -
l i  z  Katowic i  Siewierza zupełnie 
za darmo: Marek Landecki oraz Łu-
kasz Goc z  f i rmy ElectronIQ.  (kk)

Aby zostać uczestnikiem Dzien-
nego Domu „Senior +” należy speł-
nić kilka warunków. W naborze 
mogą wziąć udział osoby w wieku 
60+, nieaktywne zawodowo, samo-
dzielne i przede wszystkim miesz-
kające na terenie gminy Lelów. 

Seniorzy, którzy pozytywnie przejdą 
rekrutację, będą mogli liczyć na cie-
kawie spędzony czas oraz będą mieli 
zapewniony gorący posiłek. W zakres 
usług wpisane są zajęcia edukacyjne, 
kulturalno-oświatowe, te z aktywności 
ruchowej i kinezyterapii, sportowo-re-
kreacyjne, aktywizujące społecznie, za-
planowana jest też terapia zajęciowa. 

- Placówka będzie funkcjonować 
w dni powszednie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00. Korzystanie z usług Dziennego 
Domu „Senior +” będzie częściowo 
odpłatne. Wysokość opłaty ustalo-
na zostanie na podstawie decyzji 
administracyjnej o skierowaniu na 
pobyt do Dziennego Domu „Senior 
+” w Drochlinie. Dokument zostanie 
wydany po przeprowadzeniu wywia-
du środowiskowego przez pracow-
nika socjalnego Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lelowie.

Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w zajęciach w Dziennym 
Domu „Senior +” w Drochlinie (pod 
numerem 73a) proszone są o kon-
takt telefoniczny pod numerami: 34 
355 00 14 oraz 506 357 219 lub po-
przez e-mail: seniorplus@lelow.pl

Katarzyna Kieras, foto: Gmina Lelów

LELÓW DBA O SENIORÓW JAK ŻADNA INNA GMINA
Takiego dziennego domu dla seniorów trudno szukać w okolicy. Do udziału w rządowym programie nie zgłosiły się nawet samorządy zarządzane przez 

PiS. Świetną inicjatywą chwali się Wójt Gminy Lelów, który rozpoczął nabór uczestników do utworzonej Samorządowej Placówki  „Senior+” w Drochlinie.
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„ D Z I E L N I C O W Y  B L I Ż E J  N A S ” 
Bardzo często dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu. Skąd to określenie? Ponieważ to oni mają na co dzień bezpośredni kontakt z obywatelem. 

Rolą i zadaniem dzielnicowego jest rozmowa z mieszkańcami, rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Dzielnicowi wraz 
z nami diagnozują lokalne problemy, następnie ustalają przyczyny i pomagają w ich skutecznym rozwiązaniu. To bardzo specyficzny rodzaj służby, w której 
bardzo ważne jest doświadczenie nie tylko zawodowe, ale i życiowe, jak również dobre rozeznanie w swoim rejonie. Obecnie większość z nas żyje w globalnej 
wiosce i ma dostęp do internetu, lecz nie każdy posługuje się nim na co dzień, dlatego wizyta policjanta i jego widoczność w danej dzielnicy jest bardzo ważna.

Jaki powinien być dzielnicowy? Po-
winien być przede wszystkim oso-
bą otwartą, kompetentną, dostępną, 
wzbudzającą w nas ogromne zaufanie 
oraz zaangażowaną w życie społeczne 
w swoim rejonie służbowym. Funk-
cjonariusze nie tylko powinni umieć 
udzielić doraźnej pomocy, ale również 
powinni wskazać potrzebującym od-
powiednie podmioty odpowiedzialne 
za poszczególne obszary życia spo-
łecznego. Wprowadzając niezbędne 
działania, angażują do tego instytucje 
publiczne, w tym placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, samorządy, 
jak i społeczności lokalne.

Jak wskazuje Komenda Główna Policji, 
zakres zadań dzielnicowego jest bardzo 
szeroki; wśród nich możemy wymienić 
m.in.:

• prowadzenie rozpoznania przydzie-
lonego mu rejonu pod względem oso-
bowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń 
mających wpływ na stan bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego;

 • realizowanie zadań z zakresu profi-
laktyki społecznej;

• realizowanie zadań z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie;

• rozwiązywanie konfliktów sąsiedz-
kich w zakresie pozostającym we właś-
ciwości policji;

• dokonywanie wywiadów i ustaleń 
na rzecz podmiotów uprawnionych;

• realizowanie zadań z zakresu ściga-
nia sprawców przestępstw i wykroczeń;

• kontrolowanie przestrzegania pra-
wa powszechnie obowiązującego oraz 
przepisów prawa miejscowego.

W 2016 r. nastąpiła inauguracja pro-
gramu „Dzielnicowy bliżej nas”, który 
ma na celu zbliżenie „niebieskich” do 
społeczeństwa oraz zbudowanie zaufa-
nia pomiędzy służbami a obywatelem. 
Do momentu powstania i realizacji 
programu, dzielnicowi wykonywali za-
dania policjantów służby prewencyjnej, 
co wiązało się z mniejszym rozezna-

niem w ich rejonach służbowych. Wraz 
ze wdrożeniem programu ułatwiono 
mieszkańcom kontakt z dzielnicowym. 
Każdy z nich posiada telefon, skrzynkę 
e-mailową, a dane kontaktowe do niego 
z łatwością można znaleźć w aplikacji 
„Moja Komenda” lub na stronie inter-
netowej policji. Jedną z najbardziej wi-
docznych i odczuwalnych zmian w funk-
cjonowaniu policji na rzecz obywatela 
oraz ich współpracy jest opracowanie 
przez dzielnicowego planu działania 
priorytetowego dla swojego rejonu 
służbowego. Co jest w tym wyjątkowe-
go? Przede wszystkim to, że plan jest 
tworzony na bazie konsultacji społecz-
nych i realizowany jest przez pół roku. 

Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania każ-
dy z nas ma większy wpływ na własne 
poczucie bezpieczeństwa.

Program „Dzielnicowy bliżej nas” oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. Większość 
z nas uważa, że dzielnicowi są potrzeb-
ni, że najlepszą formą kontaktu policji 
ze społeczeństwem są patrole. Dzięki 
wprowadzonemu programowi coraz 
więcej osób zna swojego dzielnicowe-
go i konsultuje z nim swoje problemy, 
które znajdują się w granicach kompe-
tencji policji.

Kuba Lamch

foto: KPP Myszków

DZIELNICOWY - REJON NR 1
asp. Paweł Biedroń
pokój nr: 102
tel.: 47 85 842 29
tel. kom.: 798 032 015
Plan działań priorytetowych dzielni-

cowego realizowany od 1.02.2021 r. do 
31.07.2021 r.: dążenie do ograniczenia 
bądź całkowitego wyeliminowania 
wykroczeń szczególnie uciążliwych, 
popełnianych przez osoby w porze 
wieczorowo-nocnej, szczególnie 
w weekendy na terenie Liceum Ogól-
nokształcącego im. mjr. H. Sucharskie-
go w Myszkowie przy ulicy 11 Listopa-
da 19.

Rejon nr 1 - CENTRUM I - obejmu-
je następujące ulice: ul. Kościuszki 
od nr 28 do 68/70a (nr parzyste), ul. 
Sikorskiego od nr 2 do 28 (nr parzy-
ste), ul. Skłodowskiej od nr 2 do 37,  
ul. 11 Listopada od nr 1 do 36, ul. Sło-

wiańska od nr 1 do nr 9, ul. Wyszyńskie-
go od 1 nr 1 do 58, ul. 1 Maja od nr 1 do 
79 (nr nieparzyste), ul. 1 Maja od nr 2 
do nr 68 (nr parzyste), ul. 3 Maja od 1 
do 32, ul. Kościelna od nr 1 do 27a, ul. 
Zielona od nr 1 do 7 (nr nieparzyste).

DZIELNICOWY - REJON NR 2
st. asp. Tomasz Bojanek
pokój nr: 118
tel.: 47 85 842 28
tel. kom.: 798 032 020
Plan działań priorytetowych dziel-

nicowego realizowany od 7.10.2020 
r. do 6.04.2021 r.: ograniczenie bądź 
całkowite wyeliminowanie wykro-
czeń szczególnie uciążliwych, popeł-
nianych przez osoby przebywające 
na terenie Centrum Rekreacyjno-Spor-
towego „Dotyk Jury” przy ul. Dobrej 24 
w Myszkowie.

Rejon nr 2 – CENTRUM II- obejmuje 
następujące ulice: ul. Sikorskiego od nr 
1 do 71 (nr nieparzyste), ul. Sucharskie-
go od nr 1 do 86, ul. Kościuszki od nr 88 
do 176 (nr parzyste), ul. Jagodzińska od 
nr 1 do 41, ul. Żytnia od nr 1 do 16, ul. 
Wesoła od nr 1 do 27, ul. Helenówka od 
nr 1 do 29a, ul. Hubala nr 1, ul. Ogrodo-
wa od 1 do 52, ul. Zielona od 4 do nr 30, 

ul. Barwna od nr 1 do 23a, ul. Błękitna 
od nr 1 do 32, ul. Bory od nr 2 do 88, 
ul. Budowlana od 2 do 6, ul. Bystra od 
nr 1 do 14, ul. Ciasna od nr 1 do 12, ul. 
Chłodna od nr 2 do 9, ul. Chmurna od 
nr 1 do 8, ul. Dobra od nr 2 do 32, ul. 
Fabryczna od nr 2 do 9a, ul. Graniczna 
od nr 1 do 76, ul. Jaworznicka od nr 1 
do 67, ul. Kolejowa od nr 1 do 61, ul. 
Lisia od nr 1 do 9, ul. Łowcza od nr 2 
do 10, ul. Malownicza od nr 1 do 16, ul. 
Millenium od nr 1 do 44, ul. Modrzejow-
ska od nr 2 do 38, ul. Myśliwska od nr 
1 do 10, ul. 1 Maja od nr 81 do 169 (nr 
nieparzyste), ul. Odrodzenia od nr 1 do 
12, ul. Parkowa od nr 1 do 54, ul. Party-
zantów od nr 1 do 13 (nr nieparzyste), 
ul. Partyzantów od nr 25 do nr 31 (nr 
nieparzyste), ul. Partyzantów nr od 4 
do nr 30 (nr parzyste), ul. Ręby od nr 1 
do 12, ul. Robotnicza od nr 2 do 16, ul. 
Rynkowa od nr 1 do 11, ul. Rysia od nr 
1 do 11, ul. Sarnia od nr 1 do 11, ul. Sło-
neczna od nr 1 do 12, ul. Stawowa od nr 
2 do 27, ul. Szeroka od nr 1 do 13, ul. 

Tęczowa od nr 1 do 6, ul. Zajęcza od nr 2 
do 11, ul. Zamenhoffa od nr 1 do 51, ul. 
Papieska od nr 1 do 18, ul. Mrzygłodzka 
od nr 1 do 16, ul. Kręta od nr 1 do 9, ul. 
1 Maja od nr 81 do 176 (nr nieparzyste), 
od nr 66 (nr parzyste).

DZIELNICOWY - REJON NR 3
st. asp. Mariusz Bednarz
pokój nr: 118 
tel.: 47 85 842 28
tel. kom.: 798 032 022
Plan działań priorytetowych dzielnicowego realizo-

wany od 8.10.2020 r. do 7.04.2021 r.: ograniczenie 
bądź całkowite wyeliminowanie wykroczeń szczegól-
nie uciążliwych, popełnianych przez osoby postronne, 
przebywające w rejonie ul. Rynek w Myszkowie.

Rejon nr 3 obejmuje następujące ulice: ul. Cegiel-
niana od nr 1 do 40, ul. Chopina od nr 2 do 49, ul. 
Cmentarna od nr 1 do 49, ul. Długosza od nr 1 do 4, 
ul. Dolna od nr 1 do 9, ul. Galenowa od nr 2 do 9, ul. 
Gospodarcza od nr 3 do 4, ul. Gruchla od nr 2 do 59, ul. 
Kilińskiego od nr 1 do 24, ul. Królowej Jadwigi od nr 1 
do 64, ul. Kopalnia od nr 1 do 5, ul. Koronacyjna od nr 
1 do 45, ul. Krakowska od nr 1 do 54, ul. Kręciwilk od 
nr 1 do nr 42, ul. ks. Prałata Zdzisława Skrzeka od nr 3 
do 24, ul. Krzywa od nr 1 do 5, ul. Kwarcowa od nr 1 
do 12, ul. Młyńska od nr 1 do 20, ul. Nadrzeczna od nr 
1 do 76, ul. Nierada od nr 1 do 208, ul. Paderewskiego 
od nr 2 do 98, ul. Palmowa od nr 1 do 91, ul. Papiernia 
od nr 1 do 13a, Plac Sportowy od nr 1 do 16, ul. Po-
godna od nr 1 do 20, ul. Poniatowskiego od nr 2 do 71, 
ul. Porębska od nr 2 do 3, ul. Projektowana od nr 2 do 
61, ul. Rolna od nr 3 do 22, ul. Rynek od nr 1 do 30, ul. 
Siewierska od nr 1 do 254a, ul. Sikorka od nr 1 do 80c, 
ul. Spacerowa od nr 1 do 74, ul. Szkolna od nr 1 do 37, 
ul. Towarowa od nr 5 do 58, ul. Traugutta od nr 2 do 58, 

ul. Witosa od nr 2 do 7, ul. Włodowska od nr 3 do 38, 
ul. Zacisze od nr 18 do 47, ul. Zawiercka od nr 1 do 20, 
ul. Astrów od nr 1 do 26, ul. Azaliowa od nr 2 do 21, ul. 
Chabrów od nr 2 do 20, ul. 8 Marca od nr 1 do 33, ul. 
Goździkowa od nr 1 do 16, ul. Hutników od nr 2 do 27, 
ul. Jedwabna od nr 3 do 160d, ul. Kameliowa od nr 2 
do 16, ul. Kopernika od nr 3 do 82, ul. Kościuszki od nr 
1 do 27 (nr nieparzyste), ul. Kościuszki od nr 2 do 8 (nr 
parzyste), ul. Krasickiego od nr 2 do 147, ul. Krótka od 
nr 2 do 34, ul. Kwiatowa od nr 1 do 5, ul. Macierzanki 
od nr 1 do 14, ul. Namysłowskiego od nr 1 do 10, ul. 
Odlewnicza od nr 1 do 71a, ul. Partyzantów nr 21, 37, 
40, ul. Piękna od nr 2 do 200, ul. Pułaskiego od nr 1 
do 45 (nr nieparzyste), ul. Pohulańska od nr 3 do 99, 
ul. Przemysłowa, ul. Storczykowa od nr 1 do 6, ul. Tuli-
panowa od nr 1 do 28, ul. Ustronie od nr 2 do 20a, ul. 
Waryńskiego od nr 1 do 88, ul. Wrzosowa od nr 1 do 2, 
ul. Rolnicza od nr 1 do 28, ul. Zawilcowa od nr 1 do 16.

DZIELNICOWY - REJON NR 4
asp. sztab. Robert Hadziński
pokój nr: 102
tel.: 47 85 842 27
tel. kom.: 798 032 021
Plan działań priorytetowych dzielnicowego 

realizowany od 1.02.2021 r. do 31.07.2021 
r.: znaczne ograniczenie wykroczeń szczegól-
nie uciążliwych, popełnianych przez osoby 
postronne, gromadzące się w rejonie bloku 
mieszkalnego, szczególnie w godzinach popo-
łudniowych i wieczorowo-nocnych przy ul. Al. 
Wolności 27/9 w Myszkowie.

Rejon nr 4- Mijaczów-Będusz - obejmuje na-
stępujące ulice: ul. Akacjowa od nr 1 do 17, ul. 
Brzozowa od nr 1 do 21a, ul. Błotna nr od 3c do 
149, ul. Ciemna od nr 1 do 9, ul. Działkowców 
od nr 1 do 19, ul. Dywizjonu 303 od nr 2 do 12, 
ul. Dębowa od nr 1 do 14, ul. Grabowa od nr 2 
do 11, ul. Inwestycyjna, ul. Jaśminowa od nr 1 
do 18, ul. Jesionowa nr 1 do nr 3, ul. Korczaka 
od nr 1 do 56, ul. Krucza od nr 1 do 9, ul. Kasz-
tanowa od nr 1 do 15, ul. Leśna od nr 1 do 108, 
ul. Lotnicza od nr 1 do 108, ul. Mała Szpitalna 
od nr 1 do 37, ul. Okrzei od nr 1 do 138, ul. 
Olszowa od nr 1 do 24, ul. Okopowa od nr 1 do 
21, ul. Piłsudskiego od nr 1 do 64, ul. Pułaskie-
go od nr 4 do 78c (nr parzyste), ul. Pułaskiego 
nr od 47 do 83a (nr nieparzyste), ul. Pusta od 
nr 1 do 12, ul. Ptasia od nr 1 do 10, ul. Powsta-
nia Styczniowego od nr 1 do 14, ul. Poprzeczna 

od nr 1 do 16, ul. Równoległa od nr 1 do 21, 
ul. Rybna od nr 1 do 10, ul. Sosnowa od nr 1 
do 24, ul. Szpitalna od nr 1 do 148, ul. Szkolna 
od nr 1 do 14, ul. Świerkowa od nr 1 do 28, ul. 
Widok od nr 1 do 10, ul. Wierzbowa nr od 1 do 
nr 16, ul. Warta od nr 1 do 54, ul. Wolności od 
nr 1 do 98, ul. Wojska Polskiego od nr 1 do 43, 
ul. Wiśniowa od nr 1 do 30, ul. Wspólna od nr 
1 do 9, ul. Zielna od nr 1 do 42, ul. Armii Krajo-
wej od nr 2 do 177, ul. Batalionów Chłopskich 
od nr 6 do 165, ul. Czarnieckiego od nr 1 do 
122, ul. Folwarczna od nr 1 do 47, ul. Franulka 
od nr 1 do 75, ul. Legionów od nr 9 do 28, ul. 
Łąkowa od nr 1 do 7, ul. Miodowa od nr 1 do 
8, ul. Smudzówka od nr 1 do 25, ul. Strugi od 
nr 2 do 142, ul. Wyzwolenia od nr 1 do 191, 
ul. Hetmana Czarneckiego od nr 1 do 122, ul. 
Labry od nr 1 do 13a, ul. Pińczycka od nr 2a do 
10, ul. Żelisławicka od nr 1 do 5. 
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DZIELNICOWY - REJON NR 5
mł. asp. Łukasz Dudek
pokój nr:103
tel.: 47 85 842 27
tel. kom.: 798 032 016
Plan działań priorytetowych dzielni-

cowego realizowany od 1.02.2021 r. do 
31.07.2021 r.: dążenie do ogranicze-
nia bądź całkowitego wyeliminowania 
przypadków spożywania alkoholu oraz 
zakłócania spokoju i porządku pub-
licznego w rejonie ul. Plac Dworcowy 
w Myszkowie, w szczególności w rejo-
nie dawnej zajezdni PKS oraz w rejonie 
Dworca PKP w Myszkowie.

Rejon nr 5 - obejmuje następujące 
ulice: 

NOWA WIEŚ: ul. Bociania od nr 2 do 
23, ul. Buraczana od nr 1 do 7a, ul. 
Chmielna od nr 1 do 10, ul. Dworska od 
nr 1 do 88, ul. Dorodna od nr 2 do 19, 
ul. Gałczyńskiego od nr 1 do 7, ul. Go-
łębia od nr 1 do 99, ul. Górnicza od nr 
1 do 13, ul. Gryczana od nr 1 do 10, ul. 
Grzybowa od nr 1 do 37, ul. Jaskółcza 
od nr 1 do 9, ul. Kawcza od nr 1 do 5, ul. 
Kowalska od nr 2 do 7, ul. Koziegłow-
ska od nr 1 do 101, ul. Letniskowa od 
nr 2 do 19, ul. Lniana od nr 2 do 6a, ul. 
Mokra od 1 do 13, ul. Murarska od nr 1 
do 22, ul. Nowowiejska od nr 1 do 157, 
ul. Orla od nr 1 do 4, ul. Osińska Góra 
od nr 3 do 53, ul. Pawia od nr 3 do 115, 
ul. Piekarska od 1 do 11, ul. Podgórna 

od nr 1 do 21, ul. Pszenna od nr 1 do 
50, ul. Rymarska od nr 1 do 32, ul. Sło-
wackiego od nr 4 do 227, ul. Sokola od 
nr 1 do 7, ul. Sowia od nr 1 do 12a, ul. 
Stolarska od nr 1 do 38, ul. Strusia od 
nr 4 do 6, ul. Szczygla od nr 1 do 15, ul. 
Szewska od nr 6 do 18, ul. Szpacza od 
nr 1 do 7, ul. Urodzajna od nr 2 do 8, ul. 
Wapienna od nr 1 do 51, ul. Wronia od 
nr 1 do 77, ul. Ziemniaczana od nr 1 do 
42, ul. Żarecka od nr 1 do 94, ul. Żniwna 
od nr 2 do 15, ul. Żurawia od nr 1 do 13, 
ul. Żwirowa od nr 1 do 27.

ŚRÓDMIEŚCIE: ul. Spółdzielcza od nr 1 
do 18, ul. Broniewskiego od nr 2 do 22, 
ul. Ceramiczna od nr 1 do 51, ul. Kwiat-
kowskiego od nr 1 do 32, ul. Miedziana 
od nr 2 do 30, ul. Stalowa od nr 2 do 18, 
ul. Żelazna od nr 1 do 24, ul. Konopni-
cka od nr 1 do 28, ul. Kamienna od nr 
1 do 12, ul. Piaskowa od nr 1 do 6, ul. 
Strażacka od nr 3 do 46, ul. Polna od nr 
1 do 28, ul. Górna od nr 3 do 16a, ul. 
Średnia od nr 3 do 24, ul. Wąska od nr 
1 do 16, ul. Przyległa od nr 3 do 21, ul. 
Kochanowskiego od nr 1 do 43, ul. Reja 
od nr 4 do 7, ul. Topolowa od nr 1 do 
20c, ul. Tuwima od nr 1 do 16, ul. Miła 
od nr 1 do 4, ul. Klonowa od nr 8 do 31, 
ul. Sadowa od nr 1 do 38, ul. Jana Pawła 
II od nr 3 do 150, ul. Sobieskiego od nr 
1 do 23, ul. Sienkiewicza od nr 1 do 12, 
ul. Mickiewicza od nr 1 do 12, ul. Sta-
szica od nr 2 do 11, ul. Reymonta od nr 
4 do 11, ul. Batorego od nr 1 do 33, ul. 

Powstańców Śląskich od nr 2 do 23, ul. 
Orzeszkowej od nr 1 do 35, ul. Asnyka 
od nr 1 do 18, ul. Ofiar Katynia od nr 1 
do 35, ul. Żeromskiego od nr 2 do 34, ul. 
Ludowa od nr 2 do 23, ul. Jagielońska 
od nr 4 do 26, ul. Kazimierza Wielkie-
go od nr 3 do 22, ul. Piastowska od nr 
1 do 18, ul. Kraszewskiego od nr 6 do 
17, ul. B. Prusa od nr 2 do 92, ul. Boczna 
od nr 1 do 9, ul. Gałczyńskiego od nr 1 
do 17, Pl. Dworcowy od nr 1 do 26, ul. 
Kościuszki od nr 41 do 247 (nr niepa-
rzyste), od nr 10 do 26 (nr parzyste), ul. 
PCK nr 1.

DZIELNICOWY - REJON NR 6
asp. sztab. Mariusz Michalik
pokój nr: 102
tel.: 47 85 842 26
tel. kom.: 798 032 026
Plan działań priorytetowych dzielni-

cowego realizowany od 1.02.2021 r. 
do 31.07.2021 r.: znaczne ogranicze-
nie zjawiska ,,dzikich wysypisk śmieci” 
występującego na terenie masywów 
leśnych oraz nieużytków rolnych na te-
renie gminy Żarki. Ujawnianie osób na-
ruszających przepisy prawa.

Rejon nr 6 - teren miasta i gminy Żar-

ki: Żarki, Przewodziszowice, Kotowice, 
Jaworznik, Wysoka Lelowska, Przyby-
nów, Zaborze, Ostrów, Jaroszów, Zawa-
da, Suliszowice, Czatachowa.

DZIELNICOWY - REJON NR 7
asp. sztab. Marcin Pędoła
pokój nr: 101
tel.: 47 85 842 26
tel. kom.: 798 032 025
Plan działań priorytetowych dzielni-

cowych realizowany od 1.02.2021 r. do 
31.07.2021 r.: wyeliminowanie wykro-
czeń szczególnie uciążliwych, popełnia-
nych przez osoby gromadzące się na te-
renie przyległym do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Sokolnikach nr 76, 
w tym spożywania alkoholu, zaśmieca-
nia oraz dewastacji urządzeń znajdują-
cych się na terenie placu zabaw.

Rejon nr 7 - obejmuje teren gminy 
Niegowa: Niegowa, Niegówka, Antolka, 

Moczydło, Trzebniów, Ludwinów, Gorz-
ków Nowy, Gorzków Stary, Postaszowi-
ce, Brzeziny, Mzurów, Dąbrowno, To-
miszowice, Bliżyce, Sokolniki, Zagórze, 
Ogorzelnik, Bobolice, Mirów, Łutowiec.

K O M I S A R I A T  P O L I C J I  W  K O Z I E G Ł O W A C H

DZIELNICOWY - REJON NR 1

st. asp. Piotr Szczęsny

tel.: 47 85 845 15

tel. kom.: 798 032 129

Plan działań priorytetowych 
dzielnicowego realizowany od 
1.02 2021 r. do 31.07.2021 r.: 
działania zmierzające do po-
prawy bezpieczeństwa, szcze-
gólnie seniorów, zagrożonych 
oszustwami na tzw.: „wnuczka”, 
„policjanta”, „wypadek drogo-
wy” oraz „na szczepionkę”. 

Uświadamianie  seniorów 
w ramach profilaktyki „By Se-
nior czuł  się bezpiecznie”. 
Przekazanie informacji o zagro-
żeniach i postępowaniu w przy-
padku zetknięcia się z tego 

typu oszustwami, celem zapo-
biegania ich zaistnienia.

Rejon nr 1 - obejmuje miej-
scowości: Koziegłowy, Sied-
lec Duży, Siedlec Mały, Mzyki, 
Gniazdów.

DZIELNICOWY - REJON NR 2
mł. asp. Adam Smereczyński
tel.: 47 85 845 15
tel. kom.: 798 032 023
Plany działań priorytetowych 

dzielnicowego realizowany od 
1.02.2021 r. do 31.07.2021 r.: 
działania zmierzające do popra-
wy bezpieczeństwa, szczególnie 
seniorów, zagrożonych oszu-
stwami na tzw.: „wnuczka”, „po-
licjanta”, „wypadek drogowy” 
oraz „na szczepionkę”. Uświado-
mienie seniorów w ramach pro-
filaktyki „By Senior czuł się bez-
piecznie”. Przekazanie informa-
cji o zagrożeniach i postępowa-
niu w przypadku zetknięcia się 
z tego typu oszustwami, celem 
zapobiegania ich zaistnienia.

Rejon nr 2 - obejmuje miej-
scowości: Brzeziny, Cynków, Gli-
niana Góra, Koclin, Koziegłówki, 

Krusin, Lgota Górna, Lgota Mok-
rzesz, Lgota Nadwarcie, Mar-
kowice, Miłość, Mysłów, Nowa 
Kuźnica, Oczko, Osiek, Pińczyce, 
Postęp, Pustkowie Lgockie, Rze-
niszów, Stara Huta, Winowno, 
Wojsławice, Zabijak.

DZIELNICOWY - REJON NR 3

asp. sztab. Robert Gołda

tel.: 47 85 845 15

tel. kom.: 798 032 024

P l a n  d z i a ł a ń  p r i o r y t e t o -
w y c h  d z i e l n i c o w e g o  r e a -
l i zow a n y  o d  1 . 0 2 . 2 0 2 1  r. 
do 31.07.2021 r. :  podjęcie 
czynności zmierzających do 
całkowitego wyeliminowa-
nia wykroczeń popełnianych  
w  re j o n i e  s k l e p u  s p oż y w -
czego „Odido” w Poraju ul. 
3  M a j a  -  s zc zegó l n i e  t yc h 
n a j b a r d z i e j  u c i ą ż l i w y c h  
dla społeczeństwa tj.: spoży-
wanie alkoholu,  zakłócanie 
ładu i porządku publicznego, 
zaśmiecanie.

Rejon nr 3 - obejmuje miej-
scowości: Kuźnica Stara, Kuź-
nica Folwark, Gęzyn, Jastrząb, 
Poraj, Choroń, Dębowiec, Żarki 
Letnisko, Masłońskie..

Czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa (KMZB) obejmuje swoim za-
sięgiem całą Polskę. To interaktywne 
narzędzie, dzięki któremu każdy oby-
watel może zapoznać się z informa-
cjami nie tylko z zakresu bezpieczeń-
stwa, ale i zagrożeń w danej lokaliza-
cji. KMZB powstała w wyniku spotkań 
i konsultacji społecznych, podczas 
których obywatele wskazywali swo-
je oczekiwania i potrzeby w zakresie 
poprawy poczucia bezpieczeństwa. 
Jednym z założeń powstania mapy 
było uproszczenie kontaktu pomię-
dzy policją i obywatelami, a także za-
chęcenie tych ostatnich do zgłaszania 
zauważonych przez nich problemów. 
Nie każdy ma w sobie tyle śmiałości, 
by osobiście poinformować służby 
o naruszeniach prawa, których był 
świadkiem, dlatego wykorzystanie 
internetowego narzędzia jest świetną 
alternatywą dla każdego z nas.

„Mapa” ma głównie za zadanie 
wskazać miejsca, na które służby 
powinny zwrócić szczególną uwagę. 
Otrzymane sygnały są weryfikowane 
przez policję, a w chwili ich potwier-
dzenia, podejmowane są odpowied-
nie działania. KMZB prezentuje zagro-
żenia, z którymi możemy się spotkać 
w kraju, województwie, powiecie, 

miejscowości. W systemie wyszcze-
gólnionych jest wiele wykroczeń, 
wśród których wymienić można m.in.: 
akty wandalizmu, przekraczanie 
prędkości, nieprawidłowe parkowa-
nie, spożywanie alkoholu w miejscu 
niedozwolonym, niewłaściwa infra-
struktura drogowa. W ostatnim czasie 

pojawiła się także możliwość poinfor-
mowania o niebezpiecznym miejscu 
działalności rozrywkowej. Każdy 
użytkownik ma prawo raz dziennie 
dodać zagrożenie, z którym miał do 
czynienia i chce o nim poinformować 
funkcjonariuszy.

JAK TO DZIAŁA?

„Mapa” funkcjonuje od kilku lat, 
a jej obsługa jest bardzo prosta. Wy-
starczy tylko wejść na stronę interne-
tową, wybrać odpowiednie miejsce,, 
które wymaga szczególnego zainte-
resowania policji, zaznaczyć wybrane 
zagrożenie i gotowe. 

Jak to zrobić krok po kroku? To bar-
dzo proste. Wystarczy, że będziesz 
postępował według poniższej in-
strukcji:

1. Wejdź na stronę Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpisując 

adres: https://bit.ly/31dT9co lub ory-
ginalny: https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMapLite/KMZBPublic.html

2. W lewym dolnym rogu znajduje 
się czerwony przycisk (koło z plu-
sem), który należy kliknąć.

3. Następnie wybieramy rodzaj 

zagrożenia oraz umiejscawiamy go 
na mapie.

4. Po naniesieniu zagrożenia na za-
znaczony przez nas punkt powinna 
pojawić się zielona ikona, która ozna-
cza dodanie zgłoszenia.

W chwili, gdy policja otrzyma takie 
powiadomienia, ikona zmieni ko-
lor z zielonego na żółty. Co oznacza 
kolor żółty? Nic innego jak weryfiko-
wanie sprawy przez funkcjonariuszy. 
W momencie potwierdzenia zgłosze-
nia ikona zmieni kolor na czerwony. 
Na mapie możemy również zauważyć 
niebieskie i szare punkty. Niebieski 
kolor oznacza, że zgłoszone zagroże-
nie zostało potwierdzone i wyelimi-
nowane, a kolor szary, że zgłoszone 
zagrożenie nie zostało potwierdzone.

Wszystkie zgłoszenia są anonimo-
we, jednak należy pamiętać, że poli-
cja zabezpiecza się przed fałszywymi 
zgłoszeniami. Obywatel, którego ce-
lem jest wykorzystanie „mapy” jedy-
nie w celu zrobienia np. żartu, może 
zostać w prosty sposób namierzony 
poprzez numer IP urządzenia, z które-
go zgłosił zagrożenie. Ważne, by przy 
użyciu „mapy” nie zgłaszać zdarzeń, 
które wymagają pilnej interwencji 
policji. W takich przypadkach trzeba 
bezzwłocznie skorzystać z numerów 
alarmowych – 112 lub 997.

Kuba Lamch

ZGŁOŚ PROBLEM BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
C z y  w  t w o j e j  o k o l i c y  j e s t  n i e b e z p i e c z n i e ?  N i e  w i e s z  c o  z  t y m  z r o b i ć ?  C h c e s z  p o z o s t a ć  a n o n i m o w y ?  P a m i ę t a j ,  s a m  m o ż e s z  z a d b a ć 

o  b e z p i e c z e ń s t w o  w  s w o i m  m i e j s c u  z a m i e s z k a n i a .  Z a r e a g u j  n a  z a g r o ż e n i e  i  p o d z i e l  s i ę  w ł a s n y m i  s p o s t r z e ż e n i a m i .  S k o r z y s t a j 

z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala na podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
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 Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach 

odpowiedzialność ponosi Redakcja.

NIE WYPALAJ TRAW
O SZKODLIWOŚCI DLA EKOSYSTEMU BEZPRAWNYCH PRAKTYK

„Bo tak się robiło”, „bo to 
poprawia stan gleby i plo-
nów” albo po prostu dlate-
go, że komuś nie chciało się 
zgrabiać na jesień. I tak pło-
ną łąki, lasy, nieużytki, a wraz 
z nimi doszczętnie niszczona 
jest flora i fauna, a wierzch-
nie warstwy najżyźniejszej 
próchniczej części gleby tra-
cą na wartości na kilka lat. Jak 
wskazuje Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, w wyni-
ku wypalania traw zahamowa-
ne zostają naturalne procesy 
rozkładu pozostałości roślin, 
a to dzięki nim tworzy się naj-
bardziej urodzajna warstwa 
gleby. Na jednym hektarze 
znajduje się około jednej tony 
organizmów żywych, które 
giną w zaledwie kilku sekund, 
a bez nich gleba przestaje być 
żyzna.

Nieprawdą jest też, że wy-
palanie powoduje niszczenie 
nasion chwastów. Te całkiem 
nieźle radzą sobie z ogniem, 
po pożarze zostaje ich spory 
zapas w glebie, a z racji wy-
niszczenia innych roślin mają, 
sporo miejsca do zagospoda-
rowania.

Wypalanie traw i  zakrza-
czeń powoduje śmierć orga-
nizmów żyjących w wierzch-
nich warstwach gleby. Choć 
często tego nie wiemy, to ich 
obecność wpływa na jej kon-
dycję. W dodatku w trakcie 
pożarów giną małe zwierzę-
ta. Zaprószony ogień potra-
fi szybko wymknąć się spod 
kontroli. Może przemieszczać 
się z prędkością biegnącego 
człowieka, a nawet szybciej 
(20 km/h – prędkość poża-
ru trawy, 19 km/h – średnia 
prędkość biegacza) - trawiąc 
po drodze wszystko. Zamknię-
te w ogniowej pułapce zwie-
rzęta płoną żywcem. Znikają 
całe łańcuchy pokarmowe. 
Znikają rośliny, roślinożercy 
i drapieżcy. Znika także gleba, 

bo bez organizmów żywych 
nadających jej wartości, prze-
staje spełniać swoje zadanie.

Wszystko to,  co było bu-
dowane przez lata, a nawet 
przez dziesięciolecia ginie 
w okamgnieniu. Choć przyro-
da się zregeneruje, to będzie 
to długotrwały proces. Potrze-
ba wiele czasu na odtworze-
nie wartości gleby, a jeszcze 
więcej na powrót organizmów 
żywych.

Podczas wypalania traw giną 
także ludzie, najczęściej sami 
wypalacze. Zwykle bezpo-
średnią przyczyną zgonu jest 
zawał serca, udary termiczne 
lub zmiana kierunku wiatru, 
a co za tym idzie wielkości 
płomienia. 

W dodatku dochodzi do za-
truwania i  tak nadmiernie 
zanieczyszczonej atmosfery. 
Pożary liczone w skali kraju 
w tysiącach powodują emisję 
niezliczonej ilości tlenków 
węgla oraz innych niebez-
piecznych związków chemicz-

nych. A pogarszający się stan 
powietrza powoduje skróce-
nie przeciętnej długości na-
szego życia. Żeby wyrównać 
emisję dwutlenku węgla wy-
tworzonego w pożarze 1 ha 
lasu, należy zalesić od 10 do 
25 ha.

Z a k a z  w y p a l a n i a  t r a w 
określony został w Ustawie 
o  ochronie  przyrody oraz 
w Ustawie o lasach. Za wy-
palanie traw, zgodnie z ko-
deksem wykroczeń grozi nam 
k a ra  n a g a n y,  a re s z t u  l u b 
grzywny,  której  wysokość 
może wynieść od 5 tys. do 20 
tys. zł. Jeśli jednak w wyni-
ku podpalenia trawy dojdzie 
do pożaru, który sprowadzi 
zagrożenie utraty zdrowia 
lub życia wielu osób albo 
zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca – 
zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze po-
zbawienia wolności nawet do 
10 lat.

Nie można zapominać też, 

że  w y p a l o n a  t ra w a  m oże 
oznaczać brak dopłat. Oprócz 
wspomnianych sankcji wypa-
lającemu grożą również do-
tkliwe kary, które nakładać 
może Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 
Jak informuje ARiMR: zakaz 
wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, któ-
rych rolnicy zobligowani są 
przestrzegać, aby móc ubie-
gać się o płatności bezpośred-
nie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. 
W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolni-
ka karę finansową zmniejsza-
jącą wszystkie otrzymywane 
przez niego płatności o 3%. 
W zależności od stopnia winy 
może zostać ona obniżona 
do 1% bądź zwiększona do 5 
proc. Jeszcze wyższe sankcje 
przewidziane są dla tych, któ-
rzy świadomie wypalają grun-
ty rolne – muszą oni liczyć się 
z obniżeniem płatności nawet 
o 25%. Rolnik może zostać 
pozbawiony również całej 

kwoty płatności bezpośred-
nich za dany rok, jeśli stwier-
dzone zostanie uporczywe 
wypalanie przez niego traw.

Tr z e b a  t a k ż e  p a m i ę t a ć , 
że pożary generują ogromne 
straty finansowe, na które 
wpływa choćby koszt przy-
jazdu staży pożarnych – liczo-
ny oczywiście w skali kraju. 
A wszystkie te pieniądze idą 
w powietrze, często razem 
z  d o by t k i e m  w i e l u  p o ko -
leń. Wartość strat powsta-
łych w wyniku pożarów traw 
w 2019 r.  wyniosła niemal 
41 mln zł. Ważniejsza od pie-
niędzy jest obecność straża-
ków. Zadysponowani do akcji 
gaszenia pożarów traw i łąk 
mogą być potrzebni w innym 
miejscu, na przykład gdzieś, 
gdzie trzeba ratować ludzkie 
życie. Średni czas trwania ak-
cji gaszenia pożaru trawy wy-
nosi 54 minuty. W 2018 roku 
średnio strażacy wyjeżdżali 
do pożarów traw i nieużytków 
rolnych co 9 minut.

Ostatnie pełne dane doty-
czące pożarów udostępnione 
przez Państwową Straż Po-
żarną dotyczą roku 2019. To 
wówczas doszło do 55.912 
pożarów traw, co stanowi-
ł o  o k .  3 6 , 4 %  w s z y s t k i c h 
pożarów w kraju.  Najczęś-
ciej do tego typu pożarów 
doszło w marcu i  kwietniu 
(aż 31.720). 

Podczas akcji ratowniczych 
związanych z gaszeniem po-
żarów traw w 2019 r. zużyto 
183.412.171 litrów wody, co 
odpowiada pojemności 49 ba-
senów olimpijskich. 

Foto: KGPSP

Z w y c z a j  w y p a l a n i a  t r a w  j e s t  r ó w n i e  s t a r y ,  j a k  r o l n i c t w o  i  r o k r o c z n i e  p o w o ł y w a n y  d o  ż y c i a 
z początkiem wiosny. Faktycznie, przed laty stosowano metodę żarową polegającą właśnie na wypalaniu traw, chwastów i pozostało-
ści po zbiorach. Choć ta forma rolnictwa odeszła już w niepamięć jako nieefektywna i szkodliwa, to upodobanie do zaprószania og-
nia pozostało. Pomimo apeli naukowców, ekologów i strażaków o szkodliwości tego procederu - tradycja i brak świadomości biorą górę. 
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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.

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

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ REMIZ
Ogłoszenie o naborze wnio-

sków w ramach Programu 
„Przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony powietrza wspie-
rające działalność ochotni-
czych straży pożarnych”.

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ogłasza 
nabór wniosków na przedsię-
wzięcia polegające na termo-
modernizacji budynków, w tym 
z zastosowaniu OZE, z terenu 
województwa śląskiego w ra-
mach Programu „Przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony powie-
trza wspierające działalność 
ochotniczych straży pożar-
nych” dofinansowywane ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach w 2021 roku. 

Beneficjentami środków są 
jednostki samorządu teryto-
rialnego szczebla gminnego 

lub ochotnicze straże pożarne.
Dofinansowanie do 100% 

kosztów kwalifikowanych za-
dania w tym:

a) w formie dotacji do 50% 
kosztów kwalif ikowanych, 
z zastrzeżeniem, że wysokość 
dofinansowania ze środków 
Funduszu dla jednego bene-
ficjenta nie może przekroczyć 
30.000 zł,

b) w formie nieumarzalnej 
pożyczki oprocentowanej 0,95 
s.r.w., lecz nie mniej niż 3% 
w stosunku rocznym.

W ramach programu będą fi-
nansowane przedsięwzięcia, 
których koszt kwalifikowany 
nie przekracza 100.000 zł.

Nabór wniosków będzie od-
bywał się w rundach. Terminy 
poszczególnych rund naboru 
przedstawiają się następująco:

1 runda: od 15.03.2021 r. do 
30.04.2021 roku

2 runda: od 01.05.2021 r. do 
31.05.2021 r.

3 runda: od 01.06.2021 r. do 
30.06.2021 r. lub do wyczerpa-
nia alokacji środków.

W przypadku wyczerpania 
alokacji w danej rundzie kolej-
na runda naboru nie odbędzie 
się. Fundusz zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania naboru 
w trakcie rundy w przypadku 
wyczerpania alokacji środków 
przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji do dofinanso-
wania wynosi:

•w formie dotacji: 1.000.000 
zł.

• w  f o r m i e  p o ż y c z k i : 
2.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość 
zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epide-
miczną w kraju,  zaleca się 
nadanie wniosku pocztą lub 
przesyłką kurierską, o terminie 
wpływu decyduje data dostar-
czenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami 
należy sporządzić na obowią-
zujących formularzach dostęp-
nych na stronie internetowej 
Funduszu.

• Wnioski rozpatrywane będą 
w oparciu o Program „Przed-
sięwzięcia z zakresu ochrony 
powietrza wspierające działal-
ność ochotniczych straży po-
żarnych

Kontakt z Zespołem Ochrony 
Atmosfery:

Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 
289,32 60 32 264, 32 60 32 
258, 32 60 32 262, 32 60 32 
259, 32 60 32 244.

Źródło: WFOŚiGW Katowice

- Wytwarzanie i zużywanie ener-
gii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na własne po-
trzeby, przedział mocy 2-10 kW, 
inwestycje podłączone do sieci 
OSD, koszty kwalifikowane od dnia 
1 lutego 2020 r. oraz poziom do-
finansowania zależny od zakresu 
rzeczowego inwestycji – to zasady, 
które będą obowiązywały w trze-
ciej odsłonie programu „Mój Prąd” 
– zapowiada wiceprezes Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej Paweł 
Mirowski. -Rozpoczęcie nowego 
naboru planujemy od 1 lipca br. – 
dodaje.

Jak zaznacza minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka pro-
gram ten jest bardzo oczekiwany 
przez mieszkańców Polski.

- Program „Mój Prąd” cieszy się 
ogromną popularnością wśród Po-
laków. Dzięki niemu nasz kraj prze-
żywa prawdziwy boom fotowolta-
iczny. W ubiegłym roku w Polsce 
zainstalowano 2,2 GW w PV – to 
dwukrotnie więcej niż w 2019 r. – 
informuje minister Kurtyka.

- To program przyjazny dla użyt-
kownika. Jednak w trzeciej edycji 
jego dotychczasowa formuła zo-
stanie uzupełniona o dodatkowe 
komponenty, które pozwolą konsu-
mować więcej wytworzonej energii 
przez prosumentów – wyjaśnia.

- Program „Mój Prąd” będzie fi-
nansowany ze środków unijnych 
z instrumentu, w którym kosz-
ty kwalifikowane stanowią wy-
datki poniesione w okresie od 
1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Za-
tem wnioskodawcy, którzy zakupili 
instalację przed ogłoszeniem na-
boru – ale po 31.01.2020 r. – będą 
mogli skorzystać z dofinansowania 
po spełnieniu innych warunków 
określonych w programie. Finan-
sowane będą projekty zakończone 
i podłączone do sieci OSD (Ope-
rator Systemu Dystrybucyjnego). 

Przedział mocy instalacji 2-10 kW 
w trzeciej edycji programu będzie 
utrzymany.

Trwają jeszcze prace koncepcyjne 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
oraz NFOŚiGW nad poziomem do-
finansowania oraz zakresem rze-
czowym inwestycji dofinansowy-
wanych w ramach nowej odsłony 
programu wraz z uwzględnieniem 
możliwości rozszerzenia dotych-
czasowego zakresu programu o na-
stępujące elementy: punkty łado-
wania (ładowarki) do samochodów 
elektrycznych, inteligentne system 
zarządzania energią w domu oraz 
magazyny ciepła/chłodu.

- Kluczowym celem nowej odsło-
ny programu pozostanie zwiększe-
nie produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicznych 
na terenie Rzeczpospolitej Pol-
skiej, ale dodatkowo chcemy po-
łożyć nacisk na autokonsumpcję 
wytworzonej energii elektrycznej 
– mówi wiceprezes NFOŚiGW Pa-
weł Mirowski.

Dofinansowanie z „Mojego Prą-
du” trafi do osób fizycznych wy-
twarzających energię elektryczną 
na własne potrzeby, które mają za-
wartą umowę kompleksową regu-
lującą kwestie związane z wprowa-
dzeniem do sieci energii elektrycz-
nej wytworzonej w mikroinstalacji. 
Osoby te będą mogły skorzystać 
z dofinansowania na zakup i mon-
taż instalacji fotowoltaicznej i/lub 
dodatkowe elementy służące auto-
konsumpcji wytworzonej energii 
elektrycznej.

Szczegóły trzeciej edycji progra-
mu „Mój Prąd” wraz z przewidywa-
nym budżetem na jego realizację 
zostaną podane wkrótce. Nabór 
planowany jest od 1 lipca do 20 
grudnia 2021 r. (z możliwością 
przedłużenia) lub do wyczerpania 
alokacji środków.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl
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Jesteś ubraniowym łowcą? Lu-
bisz wyglądać wyjątkowo? Chcesz 
upolować topowe marki w niskich 
cenach? Już wkrótce w Myszkowie 
powstanie luksusowy secon hand. 
W drugiej połowie kwietnia w Ga-
lerii Kupieckiej „Oczko” otwarty zo-
stanie sklep Modna Tania Odzież 
firmy Olatex International.  Dla 
pierwszych klientów niespodzianki.

Kiedyś second handy kojarzyły się 
z miejscem, gdzie można znaleźć 
ciuchy kiepskiej jakości. Dziś w skle-
pach z używaną odzieżą ubierają się 
gwiazdy z pierwszych stron gazet 
i znane influencerki. Gucci, Hugo 
Boss, Lacoste, a także Versace – pe-
rełki takich marek nie są już zare-
zerwowane dla butików z paryskich 
ulic, dziś można je znaleźć także 
w lumpeksach. Jest też coś dla fanów 
sportowych ciuchów – Nike, Adidas 
czy sportowa kolekcja Armaniego. 
Możesz przyjść i wyszukać dla siebie 
coś, czego nie będzie nosił nikt inny. 
Pojedyncze egzemplarze to przewa-
ga second handów nad sieciówkami. 
Co ważne – można tam znaleźć też 
zupełnie nowe ubrania, a te używa-
ne są w naprawdę świetnym stanie.

Sklepy z używaną odzieżą to także 
ukłon ku ekologii. Kupując ubrania 

z drugiej ręki, nie tylko oszczędzasz 
pieniądze, ale także dajesz im dru-
gie życie, bez tego znalazłyby się 

na śmietniku. Pamiętaj! Kupując uży-
wane – robisz coś dla naszej planety.

Czy rzeczy z lumpeksu są bez-

pieczne? Oczywiście!  Kupując 
w secon handzie, masz gwarancję, 
że kupujesz rzeczy bez szkodliwej 

chemii. Wszystko zostało wypra-
ne kilka lub nawet kilkanaście razy, 
a w ten sposób usunięto z nich 
całą tablicę Mendelejewa. Dzięki 
temu będą przyjazne nie tylko dla 
środowiska, ale dla naszej skóry.

Sklep, który powstaje w Galerii 
Kupieckiej „Oczko” w Myszkowie 
(ul. Kościuszki 12), będzie po brze-
gi wypełniony ubraniami świato-
wych domów mody. Znajdziemy tam 
odzież, buty, torebki i inne modne 
dodatki w najniższych cenach. Coś 
dla siebie znajdą fani mody w każ-
dym wieku. Gustujesz w markach: 
Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, EA7, 
Hugo Boss, Ralph Lauren, Nike, Adi-
das itp.? Odwiedź nowy second hand. 
Otwarcie już 20 kwietnia. Dla pierw-
szych 50 klientów - niespodzianki!

Modna Tania Odzież to kolej-
na placówka tej marki w regio-
nie. Sklepy Modna Tania Odzież 
firmy Olatex International dzia-
łają już w Częstochowie, Kłobu-
cku, Lublińcu i  Radomsku. (kk)
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