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Przebudują ulicę 1 Maja w Myszkowie
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Droga Poraj-Choroń do odbudowy
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Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

DZIESIĘĆ LITER: INWEST YCJE
- Mam nadzieję, że nie skończymy jak gmina Poraj - powiedział były starosta Dariusz
Lasecki udzielając „wotum zaufania” obecnemu Zarządowi Powiatu podczas głosowania nad budżetem na 2020 rok. Poprzednik Piotra Kołodziejczyka boi się, że obecni
decydenci pójdą śladem Łukasza Stachery, który pełniąc funkcję wójta, w kilka lat zadłużył gminę Poraj na kilkadziesiąt milionów złotych. Obecny Starosta Myszkowski
uspokaja - nie planuje zaciągania niezliczonej ilości kredytów bez zgody rady, ani za jej
zgodą. - Chcę pozyskać dla Powiatu jak najwięcej środków i przeprowadzić wiele inwestycji, które ułatwią życie mieszkańcom, bo to oni są moim priorytetem - wyjaśnia.
dok. s. 7

Żądają odłączenia
Żarek Letniska
od Gminy P or aj
Styczniowe spotkanie mieszkańców Żarek Letniska poskutkowało postawieniem odważnego wniosku odłączenia sołectwa od Gminy Poraj. To efekt fatalnej polityki prowadzonej przez gminnych decydentów. Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak nie pofatygowała się na spotkanie z żarczanami. - Miarka się przebrała – mówią mieszkańcy.
dok. s. 6
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Świetne w yniki i now y r adiowóz
Podsumowanie roku prac y n a r ze c z b ez p i e c ze ńs t w a m i e s z k a ń c ó w, p o dziękowania, a na koniec
oficjalne przekazanie nowego radiowozu – tak pods u m o w a ć m oż n a n a r a d ę
roczną Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
Komendant Powiatowy Policji
w Myszkowie mł. insp. Marcin
Lemański wraz z zastępcą podinsp. Michałem Cholą przedstawili informację o wynikach
osiągniętych przez policjantów
myszkowskiego garnizonu w 2019
roku. Pod lupę wzięto efekty pracy pionu: prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. Określone
zostały również zadania i priorytety na bieżący rok oraz dokonano oceny wyników, jakie myszkowska jednostka osiągnęła w minionym roku w zakresie wykrywalności sprawców przestępstw
kryminalnych. Bardzo dobre
noty były możliwe dzięki dobrej
pracy operacyjnej policjantów.
Komendant Lemański podkreślił
również, że w roku 2019 nastąpiła
poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Pokazał również, że
stróże prawa uczestnicząc w wielu
lokalnych inicjatywach, wydarzeniach, czy imprezach promowali
bezpieczeństwo wśród mieszkańców. Słowa uznania oraz podziękowania za efektywną służbę
przekazał policjantom Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach insp. Artur
Bednarek. W swoim wystąpieniu
odniósł się do efektów uzyska-

nych przez myszkowski garnizon,
uznając go tym samym za jeden
z najlepszych w województwie
śląskim. Do mundurowych zwrócił się także Poseł na Sejm RP
Mariusz Trepka gratulując wybitnych wyników, które służą przede
wszystkim mieszkańcom powiatu.
W naradzie wzięli udział także
przedstawiciele samorządów, Powiat Myszkowski reprezentowali:
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie Wojciech Picheta
oraz Wicestarosta Mariusz Morawiec, obecny był również Prokurator Rejonowy w Myszkowie
Dariusz Bereza. (kk)

Jak pozyskać fundusze dla firmy?
Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś pozyskać środki na rozwój firmy,
badania, innowacje, a może
szkolenia? W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego prelegenci wyjaśnią jak to zrobić.

x

"Fundusze Europejskie na lata
2014-2020 dla przedsiębiorców
– aktualne i planowane nabory
w 2020 roku” to temat spotkania,
na które zaprasza Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie. Omówione zostaną: perspektywa finansowa Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców, aktualne możliwości uzyska®
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nia wsparcia na rozwój działalności
gospodarczej. Będzie też mowa
o możliwościach uzyskania wsparcia na szkolenia i doradztwo dla
małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedstawione zostaną również
zagadnienia preferencyjnych pożyczek dla firm.
Termin: 26 lutego 2020 r.
Rejestracja w godzinach: 9.4510.00.
Godz. spotkania: 10.00-13.00.
Miejsce: Starostwo Powiatowe
w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, sala
sesyjna.
Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem
proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (www.

powiatmyszkowski.pl) i przesłanie
go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie
otrzymanie potwierdzenia drogą
e-mail. Z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność
zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia
potrzebują Państwo szczególnych
udogodnień organizatorzy proszą
o kontakt z Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.:
34/3605687, 34/3245075; e-mail:
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Wszystkie moduły reklamowe: kolorowe i czarno-białe w tej samej cenie.
Przy kilku emisjach rabaty!
Cena netto jednego modułu 49x56 mm
numer strony

cena

1 i 12

100 zł

2-3

60 zł

4-5

50 zł

6-9

40 zł

10-11

do uzgodnienia
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maja? T y

Powiat Myszkowski planuje przebudować skrzyżowanie u zbiegu ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i 1 Maja
w Myszkowie. Kierowcy mają problem z ustaleniem pierwszeństwa przejazdu, w dodatku wyjazd jest
utrudniony ograniczoną widocznością. Wielokrotnie mieszkańcy podnosili ten problem na internetowych
forach. W ich głos wsłuchał się Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Wojciech Picheta, który złożył
wniosek do budżetu o przebudowanie powiatowej arterii. Inwestycja została uwzględniona w planie budżetu, w bieżącym roku planowane jest wykonanie projektu przebudowy. Niewykluczone, że feralne skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem, które usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. (kk) foto: Google Maps

Kto wylał ścieki do kanalizacji?
23 stycznia stanowisko kierowania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Myszkowie przyjęło zgłoszenie o zanieczyszczonej
kanalizacji burzowej w miejscowości Żarki, na miejscu
pracowało już pogotowie
wodno-kanalizacyjne. Ustalono, że na odcinku 600 m
w kanalizacji burzowej, która jest w trakcie budowy
i nie jest użytkowana oraz
w separatorze znajdującym
się na terenie Klasztoru Ojców

Paulinów znajduje się niezidentyfikowana substancja.
Odpływ z separatora został
zabezpieczony przez przybyłe
wcześniej pogotowie wodno-kanalizacyjne (uniemożliwiło
to przedostanie się substancji
do cieku wodnego za separatorem). - Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, sprawdzeniu ciągu
kanalizacji burzowej na odcinku 600 m, wykonaniu pomiaru
substancji. Na miejsce przybyła

2020 styczeń

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
Katowice-Piotrowice. Dodatkowo badania wykonali przybyli
na miejsce pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dalsze działania
polegające na wypompowaniu
zanieczyszczonej wody z separatora oraz oczyszczeniu kanału
burzowego będą prowadzić
pracownicy ZUK z Żarek. Czynności wyjaśniające przyczyny
powstania zdarzenia prowadzi
Policja – informuje rzecznik KP
PSP w Myszkowie, st. kpt. Mariusz Szczepański.
- Teraz Gmina Żarki szuka
świadków nielegalnego zrzutu
substancji nieznanego pochodzenia o kolorze szarym do studzienki kanalizacji deszczowej
przy skrzyżowaniu ulic Zaklasztorze i Chryzantem w Żarkach.
Do zrzutu substancji mogło dochodzić w ciągu ostatnich dwóch
tygodni w godzinach nocnych,
kilkakrotnie. Być może są osoby,
które widziały wóz asenizacyjny,
cysternę lub inny pojazd przed
23 stycznia w okolicach Osiedla
600-lecia, Leśniowa i Sanktuarium lub zauważyły coś niepokojącego.
Żareccy urzędnicy liczą na każdą
informację, również anonimową, która pozwoli naprowadzić
na sprawców lub sprawcę. Informacje kierować można pod numer telefonu: 692 498 747 lub
na adres: poczta@umigzarki.pl
W związku z zaistniałą sytuacją służby miejskiej wykonały
działania, które zabezpieczyły
przed możliwością przedostania
się substancji do rzeki Leśniówki. Pobrano próbki i są badane
w celu sprawdzenia, jaka substancja trafiła do studzienki.
Kanalizacja deszczowa na Osiedlu 600-lecia jest systematycznie
czyszczona – apeluje rzeczniczka
żareckiego magistratu Katarzyna
Kulińska-Pluta. (kk)
fot. Tadeusz Zamorowski
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Pieniądze na remonty dróg,
na szpital, szkoły? Wszystkie wydatki są ważne, które b a rd z i e j , a k t ó re m n i e j
możesz określić sam.
Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk zaprasza do wypełnienia
ankiety badającej zadowolenie
z warunków życia w powiecie
myszkowskim. W badaniu określić
możemy na co w pierwszej kolejności powinny być wydawane pieniądze publiczne.

Ankieta ma charakter dobrowolny
i anonimowy, a jej wyniki wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Myszkowskiego na lata 2020-2030.
Badanie potrwa do końca lutego br.
Link dostępny na www.powiatmyszkowski.pl

Nowe możliwości dla
niepełnosprawnych?
Chcesz, aby w powiecie powstało Centrum opiekuńczo-mieszkalne? Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk
prosi mieszkańców powiatu
myszkowskiego o wyrażenie
opinii na temat konieczności powstania nowej placówki
dla osób niepełnosprawnych.
C z y m s ą c e nt r a opi eku ńc z o -mieszkalne? To obiekty przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Służą uzupełnieniu
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie
dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego
lub całodobowego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych.

Ankieta ma charakter dobrow o l n y i a n o n i m o w y. B a d a n i e p o t r w a d o 1 5 m a r c a b r.
L i n k
d o s t ę p n y
na www.powiatmyszkowski.pl

PODSUMOWANIE FERII
Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje: około 550
tys. uczniów i słuchaczy zakończyło zimowy wypoczynek.
W okresie do 24 stycznia br. na terenie woj. śląskiego funkcjonowały
663 turnusy, na których wypoczywało 25.608 uczestników. W sumie,
do 23 lutego, na terenie województwa śląskiego zaplanowano 953
turnusy wypoczynku dla 36.656
uczestników, w tym:
- 498 wypoczynków w formie półkolonii dla 19.662 uczestników,
- 455 wypoczynków w formie zimowisk, obozów dla 16.994 uczestników.
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty
w Katowicach systematycznie kontrolowali zimowiska, sprawdzając
warunki, jakie zapewnili organizatorzy, a także kontrolowali dokumentację, w tym kwalifikacje kadry.

Przeprowadzono ponad 200 kontroli. W 11 przypadkach stwierdzono uchybienia, przede wszystkim
w dokumentacji. W jednym przypadku zauważono pęknięte lustro,
które w trakcie kontroli wymieniono. Wszystkie nieprawidłowości
były usuwane albo w tym samym
dniu, albo w następnym. Zgłoszono również 4 wypadki (3 urazy
w czasie jazdy na stoku, jeden uraz
w czasie warsztatów teatralnych).
Kontrole będą prowadzone nadal,
do 23 lutego. Obecnie wypoczywają
uczniowie z innych województw.
Najwięcej wypoczynków zaplanowano do realizacji na terenie
powiatu cieszyńskiego, powiatu
żywieckiego, Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
Źródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Wracamy do tematu opisywanego w artykule
„Zrobią odwierty w drodze Poraj-Choroń”
4(31)2019. Pisaliśmy wówczas o nakazaniu
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wykonania ekspertyzy. Przypomnijmy przebudowa drogi zakończyła się
w 2010 roku, a ojcem owego sukcesu, przecinającym wstęgę tuż przed wyborami samorządowymi, był ówczesny starosta - Łukasz
Stachera, kandydujący na wójta gminy Poraj.
Niedługo po zakończeniu inwestycji drogę
remontowano z powodu licznych spękań. Stachera mówił wtedy, że boli go serce z powodu
łat i że tego tak nie zostawi, bo jego zdaniem
nie było na drodze uszkodzeń. Innego zdania
był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który
zlecił naprawienie nawierzchni wykonawcy –
firmie DROG-BUD. O naprawę drogi od wielu
lat walczy zaciekle mieszkaniec Emil Prysak.
Dzięki jego wytrwałości i uporowi ekspertyza
techniczna drogi powstała i nie pozostawia
suchej nitki na realizacji budowy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zgodnie
z wytycznymi WINB zlecił wykonanie ekspertyzy. Biuro Inżynierskie Bartłomieja Grzesika
z Gliwic miało przeprowadzić szczegółowe
rozpoznanie przyczyn wystąpienia uszkodzeń
na wskazanym odcinku drogi oraz kompleksową analizę: przewidzianych rozwiązań projektowych, zastosowanych rozwiązań zamiennych
w zakresie użytych technologii oraz materiałów, informacji dotyczących pogorszenia
stanu technicznego elementów drogi trzy lata
po oddaniu do użytkowania, obecnego stanu
technicznego elementów drogi oraz wyników
przeprowadzonych pomiarów i badań. Wykonano łącznie 20 odwiertów rozmieszczonych
co 200 do 350 m.
Wykonana w 2010 roku inwestycja polegała
na modernizacji drogi w istniejącym przebiegu
z poszerzeniem jezdni do stałej szerokości 6
metrów, przebudowie istniejącej nawierzchni zapewniającej określoną przez inwestora
trwałość wymaganą dla kategorii obciążenia
ruchem (KR3), wykonaniu nowych chodników po stronie lewej w miejscowości Choroń
oraz po obu stronach jezdni w miejscowości
Poraj, przebudowie zjazdów i wlotów dróg
podporządkowanych, wykonaniu dwóch przepustów oraz przebudowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3.659 metrów. Drogę
wykonano zgodnie z projektem inż. Anonara
Gratiego, który był również inspektorem nadzoru inwestorskiego (w specjalności drogowej).
W trakcie realizacji inwestycji kierownik budowy występował do inżyniera o zatwierdzenie
zmian w zakresie stosowanych materiałów
i technologii. Ekspertyza wykazuje wiele nieprawidłowości – zarówno na etapie projektowania, jak i samej realizacji. Wiele z uwag
dotyczy zastosowanych materiałów. Wątpliwość
budzi recepta na mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną do warstwy podbudowy, która
miała zostać zaprojektowana z naruszeniem
standardów technicznych. W dokumencie
padają jednoznaczne stwierdzenia, że sprawozdania techniczne poświadczają nieprawdę.
Ponadto analiza raportów z badań zgromadzonych w operatach potwierdza brak pomiarów
nośności podłoża, na podstawie których winna
zostać podjęta decyzja o dopuszczeniu do
wykonania podbudowy z mieszanki. Niezweryfikowanie podłoża w zakresie nośności przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych jest
niezgodne z zasadami wiedzy technicznej.
„Analiza dokumentacji źródłowej pozwala
wskazać co najmniej kilka obszarów, w których
zostały naruszone zasady wiedzy technicznej,
tak na etapie projektowania, jak i na etapie
realizacji inwestycji. Jedną z zasadniczych przyczyn ograniczonej trwałości nawierzchni manifestującej się uszkodzeniami stwierdzonymi

już po okresie 3 lat eksploatacji był brak właściwego przygotowania podłoża nawierzchni, co
wpłynęło na znaczące ograniczenie jej trwałości zmęczeniowej. (…) Program badań został
ukierunkowany na rozpoznanie przyczyn
powstania uszkodzeń oraz zaplanowanie naprawy w obrębie nawierzchni. Stan pozostałych
elementów drogi, tj. poboczy, chodników, urządzeń odwadniających oraz odprowadzających
wodę uznano za dobry. Wyjątek stanowią znajdujące się w obrębie jezdni obniżone wpusty
i włazy studni kanalizacyjnych, które włączono
do oceny stanu nawierzchni.
Z uwagi na uzasadnione wątpliwości dotyczące
przede wszystkim jakości robót drogowych
w obrębie jezdni, niezbędna dla ustalenia
zakresu jej naprawy stała się inwentaryzacja
w zakresie warstw konstrukcyjnych (w tym
zachowanych, z istniejącej przed 2010 r., konstrukcji), ulepszonego podłoża oraz rozpoznania warunków gruntowo wodnych. Ponadto,
na podstawie wstępnie zidentyfikowanego
charakteru uszkodzeń nawierzchni, za niezbędne uznano rozpoznanie nośności konstrukcji”
– czytamy w ekspertyzie.
Inwentaryzacja uszkodzeń
„Dominującym rodzajem uszkodzeń są spękania siatkowe, które obejmują powierzchnię
13.442 m2, co stanowi blisko 42% powierzchni jezdni badanego odcinka drogi (32.246
m2). Na badanym odcinku obserwuje się
również spękania nieregularne oraz spękania
poprzeczne. Spękania poprzeczne obejmują
całą szerokość jezdni lub ograniczają się do
szerokości pasa ruchu. Nielicznie występują
także spękania podłużne głównie w osi drogi,
rzadziej w śladzie kół pojazdów. Nawierzchnia
nosi ślady napraw w postaci uszczelnionych
pęknięć oraz napraw cząstkowych. Naprawy
cząstkowe (łaty) pokrywają łącznią powierzchnię 1.641 m2, co stanowi ok 5% powierzchni
jezdni badanego odcinka. Do uszkodzeń
nawierzchni zaliczono również zapadnięcia
studni oraz wpustów ulicznych. Nie stwierdzono obecności wybojów oraz innych uszkodzeń
bezpośrednio zagrażających użytkownikom
ruchu. Obserwowane spękania siatkowe występują odcinkami: na całej szerokości jezdni,
wzdłuż osi drogi lub wzdłuż krawędzi jezdni.
Zasadniczo charakteryzują je zamknięte oczka bez wykruszeń lub z niewielkimi wykruszeniami na ich krawędziach. Za przyczynę
spękań siatkowych uznaje się wyczerpanie
trwałości zmęczeniowej nawierzchni (spękania
zmęczeniowe). Spękania zmęczeniowe mogą
powstawać na spodzie pakietu mineralnoasfaltowego (w strefie rozciągania) i propagować
ku górze lub powstawać na górnej powierzchni
pakietu mineralno-asfaltowego i propagować

ku dołowi. Wczesne wyczerpanie trwałości
zmęczeniowej nawierzchni często jest efektem
niewystarczającej grubości pakietu warstw
mineralno-asfaltowych, braku sczepności między warstwami tego pakietu, brakiem nośności
niezwiązanej MCE (mieszanką mineralno-cementowo-emulsyjną – przyp. red.) lub brakiem
nośności podłoża. Genezy spękań podłużnych
zlokalizowanych na szerokości jezdni w analizowanym przypadku również upatrywać należy
w utracie trwałości zmęczeniowej nawierzchni
(niewystarczająca nośność). Natomiast spękania podłużne występujące na połączeniu jezdni
z krawężnikiem są wynikiem niepoprawnego
osadzenia krawężnika. Spękania poprzeczne
mają najczęściej charakter spękań odbitych.
Spękania odbite powstają w podbudowie
związanej (np. MCE) na skutek skurczu termicznego, a następnie propagują w kierunku
powierzchni nawierzchni. Spękania odbite
występują w miejscach, w których mieszanka
MCE wykazywała dużą sztywność” – podsumowano w zestawieniu uszkodzeń.
Jakie wnioski?
„Przeprowadzona analiza charakteru uszkodzeń nawierzchni wraz z identyfikacją modułów warstw konstrukcyjnych i podłoża
potwierdzają słuszność tez dotyczących
przyczyn awarii, które mają swe podstawy
w stwierdzonych wadach źródłowej dokumentacji technicznej. Należy stwierdzić, iż istotny
udział w obniżeniu trwałości zmęczeniowej
nawierzchni miały dwa zasadnicze czynniki –
niewłaściwe przygotowanie podłoża dla nowej
konstrukcji oraz błędy wykonawcze w zakresie
warstw konstrukcyjnych. Z uwagi na niewystarczającą nośność przywracanie oczekiwanego poziomu parametrów eksploatacyjnych
(równość, stan powierzchni) nawierzchni
za pomocą zabiegów remontowych będzie
miało bardzo krótkotrwały skutek. W tej sytuacji planowanie remontu obejmującego nawet
cały przedmiotowy odcinek będzie błędem tak
z technicznego, jak i ekonomicznego punktu
widzenia. Niewystarczająca nośność konstrukcji pociąga za sobą konieczność ponownej
przebudowy, która przywróci wymaganą
trwałość zmęczeniową nawierzchni. Mając
na uwadze znacznie wyższe koszty przebudowy
w stosunku do kosztów remontu nawierzchni,
do czasu jej zaplanowania i przeprowadzenia
zaleca się dalsze bieżące jej utrzymanie spowalniające proces degradacji i pozwalające
bezpiecznie użytkować obiekt” – takie wnioski
przedłożyło Biuro Inżynierskie. Przywrócenie
właściwego stanu technicznego drogi wymaga
pełnej wymiany istniejących warstw konstrukcyjnych, a to wycenione zostało na kwotę bagatela 10 mln zł. To wyjątkowo droga droga. (kk)
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Droga, która pomogła w przejęciu władzy, dziś nadaje się do całkowitej przebudowy. W 2010 roku powiatową arterię Poraj-Choroń,
stanowiącą alternatywę dla dojazdu do Częstochowy, oddano do użytku tuż przed wyborami, w których ówczesny starosta Łukasz
Stachera ubiegał się o fotel Wójta Gminy Poraj. Inwestycję zrealizowano błyskawicznie – w niewiele ponad 4 miesiące - i oddano
„chwilę” przed głosowaniem. W krótkim czasie asfalt zaczął pękać, a wskazujący liczne błędy w jej budowie mieszkaniec Emil Prysak,
poruszył niebo i ziemię, by prawidłowość robót sprawdzić. Po 10 latach od budowy ekspertyza techniczna określa jasno: „niewystarczająca nośność konstrukcji pociąga za sobą konieczność ponownej przebudowy, która przywróci wymaganą trwałość nawierzchni”.
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W y j a z dy st u dy j n e i p ł atn e sta ż e
w Pa r l a m e n c i e E u r o p e j s k i m w z a s i ę g u r ę k i !
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnych edycjach konkursów historycznych – Jubileuszowym V Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” oraz XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda
i kłamstwo o Katyniu”. Na laureatów w obu kategoriach wiekowych czekają zaproszenia na wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W związku z Jubileuszową edycją Konkursu poświęconego heroicznej walce Żołnierzy Wyklętych, zaproszenie do Brukseli otrzymają także nauczyciele, opiekunowie zwycięskich prac.
Konkursy wpisały się na stałe w kalendarz inicjatyw patriotycznych
skierowanych do uczniów ze szkół
z całego województwa śląskiego
i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. W ciągu
dotychczasowych edycji powstało
2.385 prac w konkursie „Prawda
i kłamstwo o Katyniu” oraz 878 prac
w konkursie „Żołnierze Wyklęci.
Niezłomni Bohaterowie”.
- Konkursy te choć dotyczą różnych tematów, to łączy je wspólny
cel – troska o wychowanie młodzieży w duchu przywiązania do
prawdy historycznej, którą próbowano zakopać w katyńskich dołach
śmierci i w bezimiennych mogiłach
żołnierzy drugiej konspiracji. To
budujące, że młodzi ludzie podejmując konkursowe wyzwanie nie
wybierają drogi na skróty i swoimi

pracami udowadniają, że nawet
najlepiej przygotowane kłamstwo,
nie jest w stanie zniszczyć prawdy
– przekonuje Europoseł Jadwiga
Wiśniewska.
Prace w Konkursie „Żołnierze
Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
należy nadsyłać do 12 lutego 2020
r. Zwieńczeniem Konkursu będzie
gala finałowa połączona uroczystymi obchodami Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych i koncertem patriotycznym, podczas którego wystąpi znany i ceniony raper
„Tadek” Polkowski, przedstawiciel
młodego pokolenia, który słowem
i muzyką przypomni o tragicznej
historii Niezłomnych Bohaterów.
Z kolei 11 marca 2020 r. upływa
termin nadsyłania prac w Konkursie „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.
Konkurs jest także szansą na debiut

Dość
zakłamywania
historii

Polska została pomówiona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej
Władimira Putin o wchodzenie w sojusz z Adolfem Hitlerem i nazistowskimi Niemcami. Dodatkowo w swojej wypowiedzi zaprzeczył
on także sowieckiej odpowiedzialności za pakt Ribbentrop-Mołotow. W związku z tym w Parlamencie Europejskim odbyła się debata
na temat zakłamywania wydarzeń historycznych. Niestety, instytucje
unijne same przyczyniają się do przeinaczania historii Europy. Wystosowałam list do Przewodniczącego Davida Sassoliego w tej sprawie
wzywając go do pilnej korekty wystawy w Domu Historii Europejskiej.
Podczas styczniowej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim odbyła się
debata na temat przeinaczania historii europejskiej i pamięci o II Wojnie
Światowej. Debata ta była odpowiedzią na słowa Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, który kłamliwie oskarżył Polskę o wchodzenie
w sojusz z Adolfem Hitlerem i nazistowskimi Niemcami, a także zaprzeczył
sowieckiej odpowiedzialności za pakt Ribbentrop-Mołotow.
Niestety, do zakłamywania historii Europy przyczyniają się również instytucje unijne. Stworzony przez nie Dom Historii Europejskiej, przedstawia
naszą wspólną, europejską historię w wielu przypadkach nieobiektywnie,
pomijając przy tym sporo istotnych faktów historycznych.
Wystawa w Domu Historii Europejskiej manipuluje prawdą historyczną,
przez co wyjaśnianie ciągu przyczynowo - skutkowego wielu wydarzeń historycznych jest często niemożliwe. Dla przykładu nie podaje się faktycznej,
bezpośredniej przyczyny II Wojny Światowej, jaką był pakt Ribbentrop-Mołotow, a także nie wskazuje się jego konsekwencji, jaką była agresja
Niemiec (1.09.1939 r.) i Związku Sowieckiego (17.09.1939 r.) na Polskę.
Ponadto, przypisuje się Polsce, Francji i Ukrainie winę za Holokaust. Zadziwiające jest też, że nie wskazuje się Niemców jako agresorów i inicjatorów II
Wojny Światowej, a także nie podaje się liczby cywilnych ofiar niemieckich
działań wojennych w całej Europie. Zaś komunizm, który uznawany jest
za totalitaryzm, niestety w Domu Historii Europejskiej przedstawiany jest
w pozytywnym kontekście. Zupełnie pominięta została informacja o milionach ofiar tego zbrodniczego systemu. Na wystawie nie znalazło się również
miejsce dla podkreślenia roli chrześcijaństwa, które było podstawą rozwoju
europejskiej cywilizacji. Pominięto także historię europejskiej kultury, filozofii, nauki i edukacji.
Dlatego też skierowałam list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Davida Sassoli, w którym wnoszę o podjęcie niezwłocznych działań
zmierzających do korekty wystawy, tak aby pokazywała bez manipulacji
historię Europy. Ponadto, wezwałam do uzupełnienia ekspozycji, w trybie
pilnym, o faktyczną przyczynę II Wojny Światowej, jaką był pakt Ribbentrop-Mołotow i jego konsekwencje. Liczę na to, że w kontekście walki, jaką
podejmuje Parlament Europejski z dezinformacją, jak i odbytej styczniowej
debaty, Przewodniczący Sassoli potraktuje moją prośbę z należną naszej
wspólnej, europejskiej historii uwagą.

Jadwiga WIśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

literacki, bowiem nagrodzone eseje
zostaną opublikowane w okolicznościowym tomie, którego promocja będzie połączona ze spotkaniem
w ramach Zaduszek Katyńskich.
Zgłoszenia do konkursów należy
przesyłać na adres: Biuro Poselskie
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Al.
NMP 24/11, 42-200 Częstochowa.
Szczegóły i regulaminy znajdują się
na stronie internetowej Europoseł
Jadwigi Wiśniewskiej w zakładce
„Konkursy” (www.jadwigawisniewska.pl).
Nowy rok to także nowa szansa
na odbycie płatnych, 6-tygodniownych staży w biurze parlamentarnym Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Brukseli. Konkurs „Wygraj
staż w PE” skierowany jest do
studentów z województwa śląskie-

go, którzy chcieliby poznać jak „od
kuchni” wygląda praca Parlamentu
Europejskiego, zdobyć cenne doświadczenie oraz doskonalić umiejętności językowe. Szczegóły i re-

gulamin Konkursu znaleźć można
na stronie internetowej w zakładce
„Staże w PE”.
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Żądają odł ączenia Żarek
Letniska od Gminy Por aj
dok. z s. 1

Niezadowolenie z działań podejmowanych przez władze gminy sięgnęło
Zenitu. Mieszkańcy Żarek Letniska
są tak rozgoryczeni, że złożyli wniosek - na razie do wójta - o administracyjne odłączenie miejscowości
od Gminy Poraj. Od wniosku do
jego realizacji daleka droga. Takie
historie w dziejach administracji
mają miejsce. Dobrym przykładem
jest tu Miasto Sławków, które w 2002
roku zostało administracyjne włączone do Powiatu Będzińskiego,
leżącego w innym województwie.
Wcześniej Sławków przynależał do
Powiatu Olkuskiego (województwo
małopolskie). Czy Żarki Letnisko zostaną odłączone od gminy? Jakie są
procedury i co skłania mieszkańców
do podejmowania tak radykalnych
kroków?
Nie ma jednolitej procedury zmiany
granic gmin, miast czy powiatów.
Ustawodawca przyznał wyłączne
kompetencje w tym zakresie Radzie
Ministrów. W przypadku ustalania
lub zmiany granic gmin Rada Ministrów musi uwzględnić przesłanki,
określone w art. 4 ust 3 Ustawy
o samorządzie gminnym, dotyczące
zapewnienia maksymalnej jednorodności, spójności terytorialnej,
wynikającej z analizy układu osadniczego i przestrzennego w kontekście
więzi społecznych, gospodarczych
oraz kulturowych. Nowo wytyczone
granice nie powinny utrudniać gminom realizacji zadań publicznych.
O zmianę kształtu gminy z wnioskiem może wystąpić rada gminy, ale
w przypadku porajskiego samorządu

„Mój
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłosił drugi nabór w ramach
programu „Mój prąd”. To program mający zwiększyć produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Skorzystać z niego mogą osoby
fizyczne wytwarzające energię
elektryczną na własne potrzeby.
Do tej pory beneficjenci pozyskali 132 miliony złotych dofinansowania dla ponad 27 tysięcy instalacji. Oferowane dofinansowanie
w formie dotacji pokrywa do
50% kosztów kwalifikowanych
montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy
złotych na jedno przedsięwzięcie.
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia 2020 r.
Zasady programu nie zmieniają się.
Wniosek o dofinansowanie najłatwiej jest złożyć przez internet, aby
tego dokonać potrzebujemy jedynie
profilu zaufanego lub e-dowodu.
Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko
kilka minut.
„Mój prąd” to prawdopodobnie
największy w Europie program

trudno spodziewać się aprobaty dla
pomysłu mieszkańców. Pozbycie
się jednego sołectwa może być dla
gminy nieopłacalne. Samorządy
weryfikują jednak wolę mieszkańców
w referendum. Wspomniany przykład Sławkowa pokazał, że mieszkańcy takiej zmiany chcieli. Wyniki
były solidną podstawą do zmian granic powiatu będzińskiego, a należy
zauważyć, że owe granice wcale nie
ułatwiają realizacji zadań publicznych temu samorządowi. Sławków
dla powiatu będzińskiego przybiera
formę samotnej wyspy, niełączącej
się z pozostałymi gminami. Gdy
spojrzeć na mapę, można dostrzec
to ciekawe zjawisko. W przypadku
Żarek Letniska rozwiązanie będzie
łatwiejsze – mogą zostać przyłączone
do gminy Żarki, gminy Koziegłowy lub do Myszkowa. Jakkolwiek
wniosek o zmianę granic wiąże się
z przedłożeniem RM gruntownego
uzasadnienia, niezbędnych dokumentów, map oraz informacji potwierdzających zasadność wniosku.
Ważna w procedurze jest - poza
wolą mieszkańców, także aprobata
sąsiednich gmin. To – przypuszczalnie – nie powinno być problemem,
bowiem Żarki Letnisko to bardzo
atrakcyjna miejscowość, haczyk pojawia się przy stwierdzeniu: wymagająca jednak doinwestowania. Drugą
połową sukcesu jest decyzja ministra właściwego ds. administracji
publicznej, który opiniuje wniosek.
Dokument wyrażający chęć zmiany
granic gminy należy złożyć do ministra za pośrednictwem wojewody

do 31 marca. To zbyt krótki czas, by
stworzyć pełną wymaganą prawem
dokumentację.
Dlaczego potrzebna jest zmiana?
Wyjaśnieniem mogą być uchwały
podjęte większością głosów podczas
styczniowego zebrania wiejskiego.
Mieszkańcy wskazują na szczególne
traktowanie Żarek Letniska. Mówiąc
szczególne, mają tu na myśli złe.
Skarżą się też na brak dialogu z wójt
gminy. Najlepszym na to dowodem
jest nieobecność Katarzyny Kaźmierczak na opisywanym spotkaniu.
Widać w tym kontynuację działań
Łukasza Stachery, który niejako karał
mieszkańców Żarek Letniska za ich
brak pokory widoczny w wynikach
głosowań. Jakie wnioski poza odłączeniem od gminy złożyli mieszkańcy? Żądają dokonania zmian
w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok
tak, aby ujęty został w dokumencie
finansowym zapis 5 mln zł na realizację II etapu kanalizacji w Żarkach
Letnisku oraz 100 tys. zł na remont
basenu kąpielowego, wnioskują
też o wycofanie zapisu 50 tys. zł
na ekspertyzę basenu. Zobowiązują
Wójta Gminy Poraj do rozwiązania
problemu zanieczyszczania wody
w rzece Czarce i basenie kąpielowym w Żarkach Letnisku oraz do
podjęcia działań ws. umożliwienia
wyjazdu z drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr 634/2, 634/3
i 417 na ul. Księżycową w Żarkach
Letnisku. Wnoszą o wprowadzenie
zakazu sprzedaży działek gminnych
położonych w Żarkach Letnisku

prąd”
dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla
osób fizycznych. To miliard złotych
na rozwój przydomowych źródeł
energii odnawialnej (np. niewielkiej
elektrowni słonecznej).
Chcesz złożyć wniosek online, ale
nie wiesz od czego zacząć? W pierwszym kroku przygotuj elektroniczne
wersje niezbędnych dokumentów,
które trzeba załączyć do wniosku.
A są to:
∙ kopia faktury za dostawę i montaż
instalacji fotowoltaicznej. Kopia
faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu
priorytetowego Mój Prąd”,
∙ dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
∙ zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż
licznika wraz z numerem Punktu
Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
∙ oświadczenie o samodzielnym
montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana
samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

oraz o zatrzymanie przekształcania terenów leśnych na budowlane
w Żarkach Letnisku (w Planie
Przestrzennego Zagospodarowania
Gminy Poraj). Chcą także zobowią-

dla

Pamiętaj też o loginie i haśle do
profilu zaufanego (PZ).Jeśli nie masz
profilu zaufanego, załóż go na stronie www.pz.gov.pl
Elektroniczne wersje dokumentów
przygotowane. Co dalej? Pierwszy
krok to wizyta na portalu GOV.PL.
Będąc tam zaloguj się do panelu Mój
GOV i wybierz e-usługę „Skorzystaj
z programu Mój prąd”.
Oto kolejne wskazówki:
1. Kliknij przycisk Złóż wniosek
o dofinansowanie.
2. Zaloguj się (profilem zaufanym
lub jeśli posiadasz: e-dowodem).
3. Wypełniej wniosek, uzupełnij
dane kontaktowe. Upewnij się,
że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres
otrzymasz potwierdzenie podjętej
decyzji.
4. Dołącz wymagane załączniki.
5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub
jeśli masz – e-dowodem).
6. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
7. Potwierdzenie złożenia wniosku

zać Wójta Gminy Poraj do poprawy
estetyki w centrum Żarek Letniska
(dotyczy budki warzywniaka przy ul.
Nadrzecznej i budki z lodami przy
ul. Grunwaldzkiej). (kk)

Ciebie

otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP
na panelu Mój GOV i na podany we
wniosku adres e-mail. Gotowe!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu, koniecznie zajrzyj
na stronę www.mojprad.gov.pl

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie
możesz go edytować, ani podmieniać
w nim załączników.

Źródło: NFOŚiGW

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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DZIESIĘĆ LITER: INWEST YCJE
dok. z s. 1

Z planu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok wynika, że będzie
to czas wielkich inwestycji. Na ich
realizację planuje się przeznaczyć rekordowo wysoką kwotę 22.698.529
zł. Nie wszystkim rozwój naszej
małej ojczyzny się podoba. Mowa
tu o poprzednim staroście Dariuszu
Laseckim, którego wspominać można dobrze choćby z… jego „kwiecistej mowy”. „Wisz” - powiedziałby,
chcąc raczej przemilczeć, że jego następca nie tylko będzie wydawał, ale
zamierza również pozyskać olbrzymie środki - na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych, czy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Z obecnym Starostą Myszkowskim
Piotrem Kołodziejczykiem rozmawiam o tym, jaki będzie dla Powiatu
2020 rok i o domniemanym tragicznym stanie powiatowych finansów.
- Czy Powiat Myszkowski zmierza do rekordowego zadłużenia?
- pytam, uwzględniając obawy
Laseckiego przed powtórzeniem
przypadku Stachery.
- Zacznę dość nietypowo. Przede
wszystkim zastanówmy się, czym
jest zadłużenie i czemu służy. To nic
innego jak kredyty, które - w przypadku Powiatu Myszkowskiego - są
przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne. Czyli - służą
one rozwojowi powiatu, pomnażaniu
jego dobra w postaci inwestycji,
które przeznaczone są dla wszystkich
mieszkańców. Zaciąganie tego typu
kredytów to powszechna praktyka
samorządów i nie ma w tym niczego dziwnego. Dzięki temu powiaty
i gminy mogą się rozwijać.
- Padają różne kwoty zadłużenia
na koniec 2019 roku i na 2020,
jaka jest prawdziwa wysokość
obciążenia powiatowej kasy?
- Otóż na koniec 2019 roku wynosi
ona 12.234.570 zł. Trudno więc zgodzić się z różnymi wypowiedziami,
że to 14,7 mln zł. Liczby nie kłamią.
To prosty przykład błędnej obiegowej opinii, która nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Ot plotka,
która ma wzbudzić obawy, może
jakąś tanią sensację i pokazać jak jest
źle, chociaż wcale nie jest. Czasem
też plotki tworzą się z niewiedzy.
Jestem od tego, by wyjaśnić, rozwiać
wątpliwości, zatem zapewniam - nie
ma się czego obawiać, trzymamy
rękę na pulsie. Podobnie spekuluje
się o zadłużeniu na rok 2020, że będzie to 20 mln zł. W rzeczywistości
wyniesie ono mniej, gdyż zgodnie
z planem ma to być 18.374.570 zł.
Nie jest to jednak zadłużenie rekordowe. Pragnę zauważyć, że np.
w lipcu 2011 roku zadłużenie Powiatu sięgało 20.097.612 zł.
- Skąd ten nagły skok kwoty zadłużenia? Na co Zarząd Powiatu
planuje wydawać pieniądze podatników?
- Na powód składa się dziesięć liter:
INWESTYCJE. Będziemy stawiać
na drogi, szpital, oświatę, czyli to,
co jest dla naszych mieszkańców
najważniejsze. Znaczna poprawa
infrastruktury to duże wydatki majątkowe, ale dzięki nim mieszkańcy
powiatu będą mogli korzystać np.
z nowych dróg, po których jeździmy
do pracy, szkoły, czy wszędzie tam,

gdzie potrzebujemy. To tylko wstęp
w wyliczaniu planów, pozwoli pani
jednak, że wrócę do wzrostu zadłużenia. Otóż dług wzrósł, ponieważ
- co oczywiste - Powiat zaplanował
inwestycje na większym poziomie
niż w latach poprzednich.
Porównajmy - wydatki majątkowe, czyli te, które są przeznaczane
na inwestycje. W poprzednich latach
wynosiły:
- 2015: 5.715.391 zł
- 2016: 7.489.807 zł
- 2017: 12.499.451 zł
- 2018: 11.180.071 zł
- 2019: 13.677.171 zł (plan)
- 2020: 22.698.529 zł (plan)
To znaczy, że plan na 2020 rok zakłada inwestycje na bardzo wysokim
poziomie. Innymi słowy: powiat
myszkowski inwestuje dla mieszkańców. A przecież prowadzenie
szerokich i ważnych inwestycji jest
jednym z najważniejszych zadań
powiatowych.
- Jak zamierzają Państwo finansować wydatki na rozwój powiatu?
- Zaplanowaliśmy szereg inwestycji,
które częściowo zostaną pokryte
z kredytów. Przypomnijmy, że otrzymaliśmy wysokie kwoty dotacji
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przygotowane wnioski o dofinansowanie zostały zaakceptowane, dzięki
czemu pozyskaliśmy olbrzymie
środki w wysokości 10.416.684 zł.
Pozwolę sobie powtórzyć: łącznie
na wydatki inwestycyjne Powiat
przeznaczy w bieżącym roku
22.698.529 zł.
Warto przypomnieć, że wpływ na zadłużenie Powiatu ma m.in. kosztowna inwestycja, jaką jest budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół
nr 1 w Myszkowie. Budowa wraz
z finansowaniem w postaci kredytu
została zaplanowana przez poprzedni Zarząd Powiatu (na czele ze starostą Dariuszem Laseckim - przyp.
red.). Całkowity koszt tego przedsięwzięcia, a co za tym idzie - wysokość
kredytu - został zaplanowany w 2017
roku na 6.149.000 zł.
Obecny Zarząd był zatem zmuszony
do zaciągnięcia tego kredytu, co
poskutkowało wzrostem zadłużenia.
Należy jednak podkreślić, że w minionym roku udało się poważnie
zmniejszyć wysokość kredytowania
tego przedsięwzięcia dzięki działaniom Zarządu Powiatu obecnej
kadencji, które zaowocowały pozyskaniem środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.959.200 zł. W związku z tym
łączny kredyt na budowę sali zamiast
ponad sześciu milionów wyniósł
nieco ponad czterech. Dodajmy,
że inwestycja została zaplanowana
na lata 2017-2020.
- Jakie konkretnie przeprowadzone zostaną inwestycje?
-Wśród ważnych inwestycji zaplanowanych na 2020 roku wymienić
można:
- przebudowę drogi powiatowej nr
2311 S na odcinku 2430 m od ronda w miejscowości Mzyki do DW

789. Planowany koszt: 4.076.792
zł - w tym środki własne 1.630.717
zł, Fundusz Dróg Samorządowych
2.446.075 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr
1012 S na odcinku 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów; na odcinku o długości 950 m
od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Wartą w ciągu
DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska.
Koszt: 4.314.889 zł - w tym środki
Powiatu 1.725.956 zł, Fundusz Dróg
Samorządowych 2.588.933 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr
1715 S w Myszkowie (Nierada) w km
0+043 do km 0+537, łącznie z robotami na przepuście i przebudowa
mostu. Koszt: 3.603.715 zł – w tym
środki Powiatu 1.441.486 zł, Fundusz
Dróg Samorządowych 2.162.229 zł,

- Powiat Myszkowski złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości
5.865.384 zł na przebudowę i modernizację pomieszczeń w myszkowskim szpitalu, czego efektem ma być
utworzenie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej
niezbędnej do uruchomienia Oddziału oraz Pracowni Tomografii
Komputerowej. Środki na ten cel
pochodzić mają z rezerwy ogólnej
budżetu państwa.
- Plany są bardzo ambitne, czy
Dariusz Lasecki i inni spekulanci
powinni się obawiać, że będziemy mieć w powiecie drugi Poraj?

- Odpowiem jednocześnie pytając:
warto inwestować czy raczej nie
robić niczego? Można oczywiście
nic nie robić i zostawić wszystko
w takim stanie, w jakim jest. Można
też podejmować odpowiedzialne
decyzje inwestycyjne i regularnie
poprawiać stan otoczenia, w którym
wszyscy żyjemy. To z pewnością
lepsze rozwiązanie i właśnie tą drogą
zmierza Powiat Myszkowski.
- Dziękuję za rozmowę.
K a t a r z y n a

K i e r a s

- budowę sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem przy Zespole Szkół
nr 1 im. E. Kwiatkowskiego. Koszt
3.551.300 - w tym środki Powiatu
1.592.100 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 1.959.200 zł,
- budowę ronda u zbiegu ulic Sikorskiego, 1 maja, Wyszyńskiego
w Myszkowie. W 2020 r. wykonana
będzie dokumentacja projektowa,
planowany koszt: 80.000 zł środki
Powiatu,

D R O G A

P O W I A T O W A

W

G Ę Z Y N I E

- przebudowę DP 3804 na odc.
Myszków ul. Pińczycka do ul. Myszkowskiej w Starej Hucie, dł. odcinka
2271 m. Koszt: 2.100.412 zł - w tym
środki Powiatu 840.165 zł, Fundusz
Dróg Samorządowych 1.260.247 zł,
- przebudowę drogi powiatowej od
ronda w m. Postęp do ronda w m.
Myszków-Mrzygłód na odcinku
o długości 8,5 km. Koszt: 1.000.000
zł - w tym środki Powiatu 500.000 zł,
środki gmin 500.000 zł – na ten rok
zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej,
- budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2312 S w miejscowości Cynków, ul. Woźnicka i wykonanie planowanego chodnika na odcinku drogi powiatowej 3210 do granicy
z powiatem lublinieckim. Planowany
koszt: 1.890.421 zł - w tym środki
Powiatu 945.211 zł, środki gminy
Koziegłowy 945.210 zł,

W C I ĄG U D P W C Y N KOW I E P OW S TA N I E C H O D N I K

- rozbudowę drogi powiatowej nr
3805 S od skrzyżowania z DW 791
Masłońskie-Ostrów-Przybynów do
skrzyżowania z DP nr 3809 S. Koszt
640.000 zł - w tym środki Powiatu
320.000 zł, środki gmin - 320.000 zł,
- przebudowę DP nr 3809 S Przybynów-Zaborze, wykonanie dokumentacji technicznej. Koszt: środki
Powiatu 200.000 zł.

D RO G A

P OW I ATOWA

M YS Z KÓW - N I E R A DA

Planowane inwestycje są rozłożone
na terenie całego powiatu myszkowskiego, przy czym realizacja w kilku
przypadkach zależy od partycypacji
finansowej gmin, która jeszcze nie
została potwierdzona. Jest tak np.
w Niegowie, gdzie planowane są
m.in. inwestycje na drodze Ogorzelnik-Zdów (gmina prowadzi rozmowy z Powiatem Zawierciańskim
w kontekście ciągłości drogi), a także
chodnika w Sokolnikach.
- A jakie inwestycje planowane są
w szpitalu?

D R O G A

P O W I A T O W A

W

M Z Y K A C H

8

Z

x
S z k o ł y . . .

®

DEMOKRATYCZNA

styczeń 2020				

ż y c i a

To nowa rubryka w DEMOKRATYCZNEJ, na łamach której szkoły z powiatu myszkowskiego będą mogły podzielić się wydarzeniami ważnymi dla całej społeczności. Pochwalcie się, co u Was słychać! Zachęcamy do przesyłania artykułów wraz ze zdjęciami na adres redakcja@demokratyczna.com.pl

W słonecznej Italii - pierwsza wizyta w ramach programu Erasmus+
W ramach programu Erasmus+
przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w pierwszej mobilności we
Włoszech. Przypomnę, iż od września bieżącego roku szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie szkół o nazwie „Games always
make everyone smart”. Krajami
partnerskimi są: Włochy, Portugalia, Rumunia, Grecja, Chorwacja
i Polska. Projekt potrwa dwa lata.
W wizycie we włoskim mieście
Formia uczestniczyli nauczyciele: dyrektor Anna Polak, Karina
Pieroń - nauczyciel j. angielskiego
i szkolny koordynator projektu oraz
Alina Cupiał - nauczyciel j. niemieckiego. Reprezentacja uczniowska
składała się z pięciu uczennic klasy
ósmej: Angeliki Lisowskiej, Elwiry
Głobińskiej, Natalii Palki, Aleksandry Uchnast i Julii Hadzińskiej.
Podczas wizyty zwiedziliśmy osiem
szkół należących do Instituto Comprehensivo „Vitruvio Pollione”,
w których również odbyły się prace nad projektem, a nasi uczniowie
prezentowali i uczestniczyli w grach
i zabawach charakterystycznych
dla danego kraju partnerskiego.

Ponadto, zwiedziliśmy miejsce bardzo ważne dla nas Polaków, mianowicie Monte Cassino, gdzie 1051
Polaków poniosło śmierć na polu
bitwy w imię ratowania Włoch. Kolejnym punktem naszej wizyty była
wycieczka do Rzymu, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć plac i bazylikę
Świętego Piotra, Koloseum, fontannę di Trevi, Panteon. Była to dla nas
żywa lekcja historii, która na zawsze zapisze się w naszej pamięci.
Odwiedziliśmy również poblis k ą n a d m o r s k ą m i e j s c ow o ś ć
Gaetę, gdzie zobaczyliśmy magiczną krainę świętego Mikołąja
i świąt Bożego Narodzenia. Podczas
wieczorowej pory mieliśmy okazję obejrzeć pokaz wody, światła
i muzyki oraz paradę świąteczną.
Piękna, słoneczna pogoda, gościnność i otwartość Włochów, smak lokalnych potraw umilały nasz pobyt.
Kolejna wizyta w ramach projektu już w marcu 2020 roku,
tym razem w Portugalii.
Karina Peroń

E k u m e n i c z n e
Św i ę t a B o ż e g o Naro d z e n i a t o
szczególny czas, na który wszysc y czekają z utęsknieniem.
Dla podkreślenia charakteru tych
w yjąt kow ych świąt, uczniowie
Szkoły Po dst awowej w Gni azdowie 20 grudnia 2019 r. przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe: „Cicha no c, święt a no c…”
Zostały zaprezentowane przed całą
społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli:
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy – Jacek Ślęczka, proboszcz
Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Gniazdowie i w Sanktuarium
św. Jana Marii Vianneya w Mzykach
– ks. dr Wojciech Torchalski, proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Gniazdowie
– kapł. M. Robert Żaglewski, sołtys
Mzyk Bożena Konopka oraz przedstawiciele Rady Rodziców i UKS.

j a s e ł k a

Uczniowie przygotowali Jasełka
pod kierunkiem katechetek Eweliny Filipek (rel. rzymskokatolicka) i Ewy Pruszyńskiej (rel. mariawicka), opracowanie muzyczne
pr z y g ot ow a ł a A n n a Mo ż e j k o -Suchcicka, a Anna Nocuń i Sabina Sitek - opracowanie plastyczne.
Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy
lat, jakie miały miejsce w Betlejem
Judzkim skupiły się na scenach: „Wieczór w Betlejem”, „Wśród pasterzy”,
„W pałacu Heroda”, „Przy żłóbku”.
Histor i a naro dzin Je zus a była
p r z e p l at a n a k o l ę d a m i , p a s t o rałkami, które zna każdy z nas:
„Jest taki dzień”, „Gore g wiazda”… i inne. Piękny śpiew zaprezentowały zebranym uczennice
Marta Glinka i Paulina Musialik. W ich solowym wykonaniu
można było usłyszeć „Cichą noc”,
„Cicho, cicho pastuszkowie” itp.

Występ „aktorów” Szkoły Podstawowej w Gniazdowie umożliwił nam
na nowo przeżycie historii Marii
i Józefa, którzy zmęczeni i strudzeni rozpaczliwie szukali schronienia.
A scena z życia współczesnej rodziny, która odmawia pomocy ludziom
pukającym do drzwi, uświadomiła
wszystkim, jak wielka jest niechęć
niesienia pomocy bliźniemu bez
względu na czasy, w jakich żyjemy. Toteż wymownie zabrzmiały
przesłania jasełkowe: „aby pokój
zapanował na całym świecie, aby
tylko radość była wokół”, „byśmy
Boga całą duszą wielbili w łączności
z Bogiem tylko żyli”, „niech zamilkną swary, zawiści, ludzkie złości…”
Na koniec przedstawienia wszyscy
występujący zaprosili zebranych
do zaśpiewania kolędy „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”. Widzowie
dużymi brawami nagrodzili występujących, a następnie życzenia

u c z n i ó w
świąteczne i noworoczne złożyli dyrektor szkoły Teresa Pakuła-Sosnowska, burmistrz – Jacek
Ślęczka oraz proboszczowie parafii.
W serdecznej i miłej przedświąte c z ne j at mo s fe r z e u c z e st n i c y
sp otkania p o dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.
Tradycją naszej gniazdowskiej
szkoły jest, że 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną również Świętem Trzech Króli,
odbywamy „tournee”jasełkowe do
kościołów w Mzykach i w Gniazdowie. Rozpoczęliśmy je od Sanktuarium w Mzykach, potem w kościele
rzymskokatolickim w Gniazdowie, a zakończyliśmy w kościele mariawickim w Gniazdowie.
Te trzy przedstawienia wymagają od
uczniów starannego przygotowania i zaangażowania. Toteż ich trud

S z k o ł y
i wysiłek zawsze zostaje należycie
doceniony przez licznie zgromadzonych wiernych, którzy corocznie oczekują ich występu w tych
kościołach. Uczniowie wspaniale
prezentowali swoje umiejętności
aktorskie i wokalne. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami obdarowani słodyczami oraz ciepłą herbatą
i pysznym ciastem. Nie sposób tu
nie wspomnieć o pomocy rodziców,
którzy z niezwykłą cierpliwością
i troską towarzyszą nam w tym dniu.
Wykazują zrozumienie i życzliwość.
Nad całością przygotowań i ich realizacją zawsze czuwa troskliwa dyrektor szkoły Teresa Pakuła-Sosnowska.
Mamy nadzieję, że również
w pr z y s z ł y m ro ku n a s z e e ku meniczne jas ełka b ędą cieszyły się dużym zainteresowaniem.
SP w Gniazdowie
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OSP GĘZYN ZDOBYŁA PUCHAR KOMENDANTA
O
p u c h a r
K o m e n d a n t a
P o w i a t o w e g o
P a ń s t w o w e j
S t r a ż y
P o ż a r n e j
w Myszkowie bryg. Sergiusza Wiśniewskiego w drugim już turnieju piłki nożnej walczyły jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.
Do walki o miano najlepszej zgłosiło się 10 drużyn. Rozgrywki odbyły
się w sobotę 4 stycznia w hali myszkowskiego ogólniaka. Zgłoszone
teamy podzielone zostały na dwie
grupy. W grupie A zagrały jednostki: OSP Lgota Górna, OSP Stara
Huta, OSP Będusz, OSP Winowno,
OSP Niegowa, a w grupie B: OSP
Cynków, OSP Trzebniów, OSP Jastrząb, OSP Gęzyn, OSP Moczydło.
- Po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach do dalszych gier
awansowali z grupy A OSP Lgota
oraz OSP Winowno, zaś z grupy B:
OSP Gęzyn oraz OSP Trzebniów.
W półfinale OSP Lgota Górna
przegrała w rzutach karnych z OSP
Trzebniów 2:3. W drugim półfinale OSP Gęzyn wygrała z OSP Winowno 4:2. W meczu o III miejsce
jednostka z Lgoty Górnej przegrała

z tą z Winowna 1:3. W finale Gęzyn wygrał z Trzebniowem 1:0
– relacjonuje asp. Maciej Koster,
organizator, pomysłodawca oraz
sędzia czuwający nad właściwym
przebiegiem turnieju. Jak dodaje
M. Koster - podczas turnieju panowała rodzinna atmosfera, a mimo
bardzo zaciętej rywalizacji żaden
zawodnik nie odniósł kontuzji. Kierownikiem sekretariatu była sekc.
Klaudia Walo. Pomoc medyczną
zapewnił mł. asp. Dawid Kitala.
Po rywalizacji Komendant Wiśniewski wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom puchary i zaprosił wszystkich uczestników na strażacki żurek.
Rywalizację uwiecznił Adrian
Hacaś zinnejp ersp ekty w y.net

P o d s t a w o w e j

w
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ŚMIECI

–

TRUJESZ

DZIECI

Zła jakość powietrza w gminach wynika przede wszystkim ze złego sposobu ogrzewania domów. Niskiej jakości opał wypalany w niewydajnych kotłach i piecach przyczyna
zanieczyszczeń. Jednak prawdziwym gwoździem do trumny są palone w kotłach śmieci. Mało kto zdaje sobie sprawę jakie skutki zdrowotne niesie za sobą wdychanie związków chemicznych powstających w procesie spalania odpadów. Ktoś w Twojej rodzinie choruje na astmę? Pamiętaj – nie truj go bardziej. Plastik wrzuć nie do pieca, a do worka.
Zanieczyszczone powietrze mocno wpływa na nasze zdrowie.
Może spowodować uszkodzenia
w układzie nerwowym i doprowadzić do: choroby Alzheimera,
udaru mózgu, problemów z pamięcią i koncentracją czy wywołać niepokój, a nawet depresję.
Najbardziej narażony pozostaje
układ oddechowy - pojawiają się
problemy z oddychaniem, kaszel,
katar, podrażnienie oczu, nosa
i gardła, może pojawić się astma,
przewlekła obturacyjna choroba
płuc, rak płuca, częste infekcje
dróg oddechowych. Zdarza Ci
się spalić w piecu nieodpowiednie odpady? Pamiętaj, że w ten
sposób szkodzisz członkom swojej rodziny i sobie. Niewłaściwa
jakość powietrza może mieć
wpływ na układ krwionośny doprowadzić do zawału serca,
choroby niedokrwiennej serca,
zaburzeń rytmu serca, niewydolności czy nadciśnienia tętniczego.

Sąsiad pali czym popadnie?

może zaburzenia w rozwoju
- zmniejszenie masy ciała noworodka, częste infekcje - zaburzenia układu odpornościowego,
a także podniesione ryzyko wystąpienia astmy czy autyzmu.
Nie truj dzieci

Mało kto zdaje sobie sprawę,
że ucierpieć może również układ
rozrodczy - mogą pojawić się
zaburzenia gospodarki hormonalnej, bezpłodność, obumarcie
płodu, przedwczesny poród, itp.
U dzieci oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powodować

Spalanie śmieci w domowych
piecach jest bardzo szkodliwe
- wytwarzają one zbyt niską
temperaturę (od 200 do 5000
stopni C), podczas gdy profesjonalne spalarnie odpadów
osiągają temperaturę nawet do
12000 stopni C. Niska temperatura spalania nie pozwala
na rozłożenie w procesach
termicznych niebezpiecznych
substancji i metali ciężkich,
które wydzielają się w trakcie
spalania śmieci. Przydomowe
kominy pozbawione są filtrów,
a ich niewielka wysokość powoduje, że szkodliwe związki
nie unoszą się na odpowiednią
wysokość i nie mogą być rozproszone przez wiatr.
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Czego, zgodnie z polskim prawem - nie można palić w piecach?

- kolorowych gazet, opakowań
na jajka, kartonów z nadrukami,
- klejonych płyt wiórowych, płyt
MDF,
- książek,
- lakierowanego drewna, framug,
mebli, lakierowanych palet, odpadów drewnianych lakierowanych,
- ubrań, kaloszy, gumowych
opon, pieluch,
- foliowych toreb, butelek PET,
- odpadów węglowych - drobnego, wilgotnego miału, mułu,
flotu, itp.
Jak poprawić jakość powietrza?

Warto stary, wysłużony, a przede
wszystkim niesprawny piec wymienić na inne źródło ciepła - to
bardziej ekologiczne, na wymianę którego można pozyskać

dotację. Gdy wyposażymy już
nasz dom w ekologiczny kocioł
pamiętajmy, by palić w nim dobrej jakości opałem - wysokokalorycznym i nisko zasiarczonym.
Trzeba pamiętać, by używać
kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną. Producenci
proponują właściwe ustawienia
kotła, podpowiedzi jak optymalnie ustawić piec można znaleźć
w internecie. Warto dokonywać
okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych
oraz kominów. Duży wpływ
na ochronę środowiska ma ograniczenie straty ciepła budynku
poprzez poddanie go termomodernizacji. Program Czyste
Powietrze pilotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oferuje pozyskanie
dofinansowania na wymianę kotła, stolarki drzwiowej i okiennej,
a także na ocieplenie budynku.
Najważniejszym jednak jest to,
by segregować i absolutnie nie
spalać odpadów w kotłach!

Wdychanie toksycznych związków chemicznych, powstających
podczas spalania śmieci, nie jest
obojętne dla naszego zdrowia.
Szczególnie narażone na wpływ
zanieczyszczeń są jednak dzieci.
Co zrobić, gdy sami sortujemy
śmieci i używamy odpowiedniego
opału, a w domu nie można otworzyć okna? Jeśli podejrzewasz,
że sąsiad spala odpady spróbuj
delikatnie zwrócić mu uwagę. Jeśli to nie przyniesie skutku zgłoś
sprawę straży miejskiej (jeśli istnieje) lub w urzędzie miasta/gminy. Można zgłoszenia dokonać
anonimowo. To wójt/burmistrz
sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
środowiska i może zlecić kontrolę w kotłowni, by zweryfikować
czy w kotłach spalane są odpady.
Z takiej kontroli powinien zostać
sporządzony protokół. Można
zawnioskować o pobranie próbki
z paleniska i dołączenie jej jako
dowodu w postępowaniu. Warto poprosić o numer zgłoszenia
i przesłanie protokołu z kontroli.
Poza tym możemy również zawnioskować o przeprowadzenie
kontroli następczej, by sprawdzić
czy sąsiad zmienił nawyki. Obowiązek podjęcia interwencji ma
także policja.
W jaki sposób sąsiad może zostać ukarany?

Kontrola straży miejskiej, podczas której potwierdzone zostanie spalanie śmieci może zakończyć się:
- mandatem od 20 do 500 złotych (w przypadku kontroli straży miejskiej),
- karą grzywny do 5.000 złotych
(jeśli sprawa zostanie skierowana
do sądu).

Tr e ś c i z a w a r t e w p u b l i k a c j i n i e s t a n o w i ą o f i c j a l n e g o s t a n o w i s k a o r g a n ó w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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30 gmin w programie realizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach
Kolejne gminy województwa śląskiego przystępują do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowis k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j w K a t ow i c a c h p ro g ra m u C z y s t e Pow i e t r ze . Po roz u m i e n i a w t e j s p ra w i e o d l i p c a 2 0 1 9 ro k u p o d p i s a ło już 30 samorządów, w tym m.in. Ogrodzieniec, Szczekociny, Bobrowniki, Wojkowice czy Zawiercie. Kiedy na liście znajdzie się Myszków?
- To ogromne ułatwienie dla mieszkańców,
którzy chcą skorzystać z programu Czyste
Powietrze. Dzięki zawartemu z Funduszem
porozumieniu, to w gminach mogą być
przyjmowane wnioski o dofinasowanie,
a odpowiednio przeszkoleni pracownicy
na miejscu je wstępnie weryfikują i czuwają nad ich prawidłowym wypełnieniem.
To bardzo usprawnia i przyspiesza proces
wdrażania programu – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Do tej pory wnioski były przyjmowane tylko w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz dwóch biurach Funduszu – w Bielsku-Białej i Częstochowie. Od
lipca 2019 roku do porozumienia w ramach
współpracy z WFOŚiGW w Katowicach
przy realizacji programu Czyste Powietrze
w województwie śląskim przystąpiło już
łącznie 30 gmin. Pierwszą była gmina Lipie
w powiecie kłobuckim. Poza tym, wnioski
można już składać bezpośrednio w urzędach miast i gmin takich jak: Bobrowniki,

- To właśnie samorządy, które są najbliżej
mieszkańców najlepiej znają ich potrzeby
i wiedzą jakie mogą napotkać trudności
przy ubieganiu się o dotację. Nasi eksperci przygotowują i szkolą osoby, które będą
później pomagać potencjalnym beneficjentom wypełniać wnioski – wyjaśnia Tomasz
Bednarek.

Czernichów, Gaszowice, Jaworzno, Kalety,
Koszarawa, Kozy, Kuźnia Raciborska, Łaziska Górne, Łodygowice, Miedźno, Mysłowice, Ogrodzieniec, Pawonków, Pietrowi-

ce Wielkie, Popów, Przystajń, Pyskowice,
Racibórz, Skoczów, Suszec, Szczekociny,
Tworóg, Wilamowice, Wojkowice, Wręczyca Wielka, Wyry, Zawiercie, Żory.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIENIEM AZBESTU
WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Termin składania wniosków: do 15.04.2020 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
Termin zakończenia zadań: 30.09.2020 r.
Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:
Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest i naboru wniosków
Link: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/regulamin_dofinansowania_zadan_2020.pdf
"Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

W województwie śląskim złożono do tej
pory niemal 14 tysięcy wniosków o dofinansowanie. WFOŚiGW w Katowicach
udzielił już łącznie 140 mln zł dotacji i 16
mln zł pożyczek. Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i został
zaplanowany na 10 lat. Budżet programu
to ponad 100 miliardów złotych, które pochodzą m.in. Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać dotacje i pożyczki
na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Nowy pojazd dla ochotników
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wsparł
zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków-Mrzygłódka. Oficjalne
poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
odbyło się 26 stycznia. W tym
ro k u j e d n o s t k a o b c h o d z i ć
będzie stulecie powstania.
Uroczystość zainaugurowała msza
święta w Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej, w której udział
wzięli: Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach Tomasz Bednarek,
Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Janusz Romaniuk, radna powiatowa Marlena
Wiśniewska oraz przedstawiciele
samorządu gminnego. Obecny

był również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie bryg. Sergiusz
Wiśniewski. Pozyskanie pojazdu
to wspólny sukces: WFOŚiGW,
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej,
Posła Mariusza Trepki, lokalnych
samorządowców, druhów oraz ks.
dh. Jacek Gancarka, proboszcza
Parafii Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej w Myszkowie
- Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach od wielu lat wspiera
OSP, bo straże także dbają o środowisko naturalne. W ubiegłym
roku dofinansowaliśmy zakup ok.
50 samochodów strażackich, jednym z tych pojazdów jest właśnie
ten dla OSP Mrzygłódka - powiedział Prezes T. Bednarek.

Link: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen20/szczegolne_zasady_dofinansowania.pdf

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32
283, 32 60 32 341.

Ważna informacja dla wnioskodawców realizujących zadania związane z termomodernizacją budynków wraz z demontażem azbestu
Od 1 lutego 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków wraz z demontażem azbestu należy składać do WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie, co oznacza, że ubiegając się o dofinansowanie Wnioskodawca powinien złożyć jeden wniosek na zadanie polegające na termomodernizacji budynków, natomiast drugi wniosek na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków.

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

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