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R A D N Y Z A Ł Ę C K I W P R O S T:

SPOTKANIE MYSZKOWSKIEJ RADY BIZNESU BURMISTRZA ŻAKA...

BEZ BURMISTRZA ŻAKA
3 września w Urzędzie Miasta
Myszkowa odbyło się spotkanie Myszkowskiej Rady Biznesu.
Dla niewtajemniczonych jest to
instytucja społeczna powołana
przez Burmistrza Włodzimierza Żaka, funkcjonująca przy
nim, i z jego inicjatywy celem
nawiązania współpracy między władzami samorządowymi
a myszkowskimi przedsiębiorcami. Inicjatywa ta miała służyć
całej lokalnej społeczności, angażując w sprawy naszego miasta - naszych przedsiębiorców,
a równocześnie wychodząc niejako naprzeciw ich potrzebom.
W wielu miastach działają takie
rady biznesowe przy prezydentach i burmistrzach, i jeśli tylko
mogą liczyć na współpracę i zainteresowanie ze strony lokalnych
władz - wiele na tym zyskują
obie strony, wiele też zyskuje
społeczność danej miejscowości.
Niestety, wydaje się, że w Myszkowie działa (a może właściwej
byłoby powiedzieć - nie działa) to gremium nieco inaczej.
Pierwsze co może dziwić obserwatora myszkowskiej sceny samorządowej to fakt, iż...
sam Burmistrz nie wziął udziału w spotkaniu ciała, które sam

zorganizował, którego powołaniu patronował i któremu, jakby
na to nie patrzeć, na swój sposób
przewodniczy. Zamiast Żaka, pojawili się za to: Iwona Franelak
Wiceburmistrz Myszkowa, Jerzy
Woszczyk Przewodniczący Rady
Miasta oraz zaproszeni po raz
pierwszy przedstawiciele klubów radnych: Norbert Jęczalik,
Beata Pochodnia i - w imieniu
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Tomasz Załęcki.

Drugi fakt dość dziwny to
taki, że tematyka spotkania,
zamiast skupić się wokół
koniecznych inwestycji oraz
problemów przedsiębiorców
związanych z lockdownem
i COVID-19, skoncentrowana
była na przebiegu i wyniku
ostatniej sesji, podczas
której burmistrz Włodzimierz
Żak nie otrzymał votum
zaufania i absolutorium.

?

RE K L A M A

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne wyrazy wdzięczności i słowa uznania
dla Zespołu Ratownictwa Medycznego,
Kierownika Oddziału Kardiologii
Szpitala Powiatowego w Myszkowie
doktora Marcina Rzeszutko
oraz
dla wszystkich, dzięki którym mogę złożyć
te podziękowania po zawale serca
składa
pacjent uratowany 30 sierpnia br.

www.hydropolska.pl
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ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI LOKALNYCH JUŻ NA KONTACH
709 mln zł przelał Śląski Urząd
Wo j e w ó d z k i w K a t o w i c a c h
na konta samorządów województwa śląskiego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego
bezzwrotne wsparcie finansowe trafiło do każdej z gmin, powiatów i miast naszego województwa - w wysokości od 0,5
mln zł do aż ponad 93 mln zł.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają
z relacji wydatków majątkowych
i zamożności. Najwięcej środków
trafiło do Katowic, bo to kwota
w wysokości blisko 52 mln zł.

z niej w jak najprostszej,
w jak najszybszej formie
skorzystać – podkreśla
wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek.
Łącznie do samorządów województwa śląskiego trafiło 709
mln zł. To nie jest tylko zapowiedź. To są środki na inwestycje lokalne będące w planach
jednostek terytorialnych. Dzięki
decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego bezzwrotne wsparcie finansowe trafiło do każdej

z gmin, powiatów i miast naszego
województwa w wysokości od 0,5
mln zł do aż ponad 93 mln zł.
Ta r c z a d l a S a m o r z ą d ó w
Jeszcze w czerwcu Mariusz
Trepka Poseł na Sejm RP Ziemi
Myszkowskiej spotkał się w Starostwie Powiatowym w Myszkowie z przedstawicielami gmin
i wręczył symboliczne czeki,
które Fundusz Inwestycji Samorządowych w ramach programu
Tarcza dla Samorządów przeznaczył dla powiatu myszkowskiego.

Suma, którą otrzymał Powiat
Myszkowski wraz z Gminami to
12.989.954 zł. Na ręce Starosty
Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka Poseł Mariusz Trepka przekazał czek na kwotę 5.690.614
zł. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy odebrał czek na kwotę
1.316.027 zł. Radni Miasta Myszkowa przekazali na ręce włodarza Myszkowa czek na kwotę
3.996.643 zł. Członek Zarządu
Powiatu Myszkowskiego Jolanta
Koral odebrała czek dla Miasta
i Gminy Żarki na kwotę 649.631
zł. Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu w Myszkowie Zdzisława

Polak odebrała czek dla Gminy Poraj na kwotę 573.695 zł.
W imieniu Wójta Gminy Niegowa czek odebrał Sekretarz Jerzy
Tatarek na kwotę 763.344 zł.
- Ś ro d k i p r ze k a z a n e p r zez
rząd będzie można wykorzystać
na bliskie ludziom inwestycje,
jak remonty szkół i przedszkoli,
inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także inne działania
podejmowane w naszych małych Ojczyznach – podkreśla Mariusz Trepka Poseł na Sejm RP.
(teuTates)

- Są to ogromne pieniądze
wypłacone samorządom
po to, aby wspierały te
inwestycje, które mają
w swoich budżetach
zaplanowane na 2020 rok
i w wieloletnich prognozach
finansowych. Zależy
nam bardzo na tym, aby
te zadania planowane,
inwestycje lokalne miały
szansę pełnej realizacji. Jest
to Tarcza dla Samorządów
i chcielibyśmy, żeby gminy,
miasta i powiaty mogły

#NarodoweCzytanie2020

W T Y M R O K U C Z Y T A L I B A L LA D Y N Ę
Ro k ro c z n i e w c a ł e j Po l s ce
w ramach „Narodowego Czytania” organizowanego przez
Prezydenta RP przypominane
są dzieła rodzimej literatury.
W tym roku czytano „Balladynę”
Juliusza Słowackiego. W akcję
włączył się Powiat Myszkowski.
Pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach wydarzenia
znaczne zmiany. Tym razem nie
na świeżym powietrzu, a ze szklanych ekranów fragmenty utworu
prezentowali powiatowi samorządowcy i urzędnicy. Lekturą
tej odsłony ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania” było
jedno z najwybitniejszych dzieł
polskiego romantyzmu. Główna

x

bohaterka - Balladyna jest osobą
ambitną, żądną władzy, zdolną
iść do celu po trupach. To doskonały wzór na to, jak zgubne
i obsesyjne może być pragnienie
władzy i wykorzystanie jej dla
swojego dobra, a nie dla dobra
kraju. To opowieść o wygłuszaniu własnego sumienia, ukrywaniu popełnionej zbrodni.

- To ważne, by
przypominać niosące
przesłanie dzieła.
Samorządowcy powinni być
przeciwieństwem Balladyny,
winni służyć społeczeństwu
®
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J A D W I G A W I Ś N I E W S K A:

NALEŻY WZMOCNIĆ POLITYKĘ PRORODZINNĄ W UE
Podczas posiedzenia Komisji
Praw Kobiet i Równouprawnienia
(FEMM) eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska przedstawiła
projekt opinii odnoszący się do
komunikatu Komisji Europejskiej
- Silna Europa socjalna na rzecz
sprawiedliwej transformacji.

"

Kobiety nadal mierzą
się z niższym poziomem
zatrudnienia. Ich kariery
zawodowe są krótsze
i bardziej rozdrobnione, co
nierzadko jest spowodowane
obowiązkami opiekuńczymi
nad dziećmi, członkami
rodziny i starszymi rodzicami.
Ich dochody i emerytury są
niższe. Wyraziłam wsparcie

dla wdrażania Europejskiego
Filaru Praw Socjalnychpromowania równych szans,
równych wynagrodzeń
za tę samą pracę, uczciwych
warunków pracy i trwałej
ochrony socjalnej – mówiła
Jadwiga Wiśniewska.
Jak dodała, kluczową kwes t i ą rów n i eż j e s t z n a c ze n i e
edukacji i umiejętności cyfrowych w dostosowaniu do cyfrowej transformacji Europy.
Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy,
szczególnie w przypadku zawodów cyfrowych. Stanowią niecałe 20 % wśród specjalistów
w dziedzinie ICT (technologii
informacyjno-komunikacyjnych),

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

dlatego musimy położyć większy
nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu edukacji cyfrowej–
zaznaczyła eurodeputowana PiS.
Jadwiga Wiśniewska w przygotowanym dokumencie podkreśla
wpływu pandemii na kobiety,
które dominują na rynku pracy
w sektorze zdrowia i opieki, są
częściej zatrudnianie w niepełnym wymiarze godzin, na czas
określony i w niepewnych warunkach, co może spowodować
wzrost ubóstwa i wykluczenia
społecznego, które niestety dotyka szczególnie młode kobiety, samotne matki ich dzieci.
W tym kontekście należy uwypuklić rolę kształtowania polityk prorodzinnych w pandemii,
takich jak przystępna i niedroga
opieka nad dziećmi, telepraca i elastyczne warunki pracy – uważa autorka opinii. (rF)

D R O G O W A

„STARANIA PRZERADZAJĄ SIĘ W CZYNY”
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach ogłosił właśnie
przetarg na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz
z budową przyległego układu
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kategorii A w KM 256,551
linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej, w ramach projektu pn.:
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA
SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI. ETAP III”.
W Myszkowie zostanie zrealizowana kolejna wielka inwestycja
drogowa w ciągu ul. Koziegłowskiej w dzielnicy Nowa Wieś. Powstanie wiadukt kolejowy, który
ma usprawnić ruch w tym miejscu. Dziś, gdy przejeżdża tędy
pociąg, często musimy czekać
do nawet kilkunastu minut, by
kontynuować podróż. O budowę
wiaduktu w Nowej Wsi od kilku
lat zabiega Poseł Mariusz Trepka.

- Szanowni Państwo, trzy
lata moich starań, wcześniej

jako wicewojewoda
śląski, obecnie jako Poseł
na Sejm RP doprowadziło
do tego, że w ubiegłym roku
została podpisana umowa
na wykonanie wiaduktu
Myszków-Nowa Wieś,
pomiędzy Polskimi Kolejami
Państwowymi PKP PLK S.A.
a Zarządem Województwa
Śląskiego. Myślę, że w ciągu
najbliższych dwóch lat już
nie będziemy jeździli przez
przejazd, tylko będziemy
mogli korzystać z nowego
wiaduktu, który powstanie
nad linią kolejową. Obecnie
został ogłoszony przetarg
na wykonanie projektu oraz
robót budowlanych. Myślę,
że powstanie tego wiaduktu
to dobra wiadomość

zarówno dla mieszkańców
powiatu myszkowskiego, jak
i wszystkich użytkowników
drogi – mówi Mariusz Trepka,
Poseł na Sejm RP.
Zakres inwestycji obejmuje:
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autor-

skim; budowę dwupoziomowego
skrzyżowania DW789 z LK1; przebudowę DW789 wraz z budową
chodnika i ciągu rowerowego;
przebudowę lokalnego układu drogowego w związku z koniecznością
zapewnienia dojazdu do posesji;
budowę/przebudowę zjazdów do
posesji; przebudowę sieci uzbrojenia terenu; budowę odwodnienia
drogi; uciąglenie odwodnienia ko-

lejowego; przebudowę sieci PKP;
rozbiórkę istniejącego przejazdu
w poziomie szyn wraz z demontażem infrastruktury przejazdowej.
Jak ogłoszono w przetargu, prace budowlane nowego wiaduktu w Nowej Wsi mają zakończyć
się w listopadzie 2022 roku.
(teuTates)

RE K L A M A

WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU I
WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI

Ś.P. Piotra Węglowskiego
działacza Prawa i Sprawiedliwości
RODZINIE ORAZ BLISKIM
SKŁADAJĄ

MARIUSZ TREPKA
POSEŁ NA SEJM RP

JADWIGA WIŚNIEWSKA
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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SPOTKANIE MYSZKOWSKIEJ RADY BIZNESU BURMISTRZA ŻAKA...

BEZ BURMISTRZA ŻAKA
dok. z s. 1

Zebranym wydawało się w pewnej chwili, jakby Burmistrz Żak
liczył, że teraz to votum uzyska
lub potrzebował od zgromadzonych wsparcia. Trudno zresztą to
ocenić, gdyż jak już wspomnieliśmy, był przecież nieobecny!
Większość pytań, związanych
tematycznie z sesją Rady Miasta
Myszkowa, przygotowani jak się
wydaje uprzednio prelegenci,
kierowali do obecnego na spotkaniu przedstawiciela opozycji,
czyli do mnie. Przedsiębiorcy
pytali na przykład czy radni zamierzają odwołać Burmistrza
i rozpisać ponowne wybory.
Oświadczyłem, że wygłoszone
podczas sesji stanowisko Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości
powinno posłużyć Burmistrzowi
za konstruktywną krytykę oraz
powód do zmiany sposobu rządzenia miastem oraz współpracy
z radnymi. Podkreśliłem również,
że miasto pod rządami obecnego
włodarza się nie rozwija, ponieważ Burmistrz nieumiejętnie wykorzystuje możliwości wsparcia,
jakie oferuje rząd. Odpowiedzi
te spotkały się z przychylną reakcją zebranych, jak widać powoli
rozumiejących, zarówno to w jak
trudnej sytuacji znajduje się nasze miasto oraz to, kto za to niestety personalnie odpowiada.
Następnie Wiceburmistrz Myszkowa Iwona Franelak zreferowała

sprawozdanie finansowe z budżetu miasta. Zapytana o pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stwierdziła,
że miasto takich pieniędzy nie
otrzymało. Tymczasem, jak wiadomo, rząd przekazał już gminie
Myszków środki w wysokości
3.996.643 zł. Wywołało to zdziwienie na sali, w kuluarach padały
potem pytania: to jaka jest prawda? Wiceburmistrz wydawała się
nieprzygotowana do spotkania,
nie potrafiła chociażby wymienić inwestycji, na które miasto
mogłoby wykorzystać otrzymane
fundusze. Niechętnie podzielono się także z zebranymi informacją o tym, że dzięki wsparciu
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej
miasto otrzymało środki na remont Miejskiego Domu Kultury
w wysokości 450 tys. zł. Dla zebranych jasne było, że takie dezinformacyjne działanie już samo
przez się wskazuje na to, iż współpraca między władzami miasta
a radnymi klubów opozycyjnych
szwankuje. A szkoda, bo traci
na tym miasto i jego mieszkańcy.

"

Czas upłynął właśnie
na takich nieskładnych
próbach przykrywania
przez władze Myszkowa
swojej nieudolności

sprawami albo już znanymi
i nieaktualnymi, albo
przerzucania odpowiedzialności
za swoje błędy na opozycję.
Spotkanie mające służyć
nawiązaniu relacji
między samorządowcami
a przedsiębiorcami,
poznaniem ich problemów
i bolączek oraz wspólnej
pracy dla dobra Myszkowa,
skończyło się w istocie
na niczym. Ze smutkiem
można tylko zauważyć,
że najwyraźniej władze
Myszkowa lubią się
zajmować politykowaniem
i nieudolnym dbaniem
o poprawę swego, mocno
nadszarpniętego ostatnimi
czasy wizerunku, zamiast
dbać o sprawy myszkowian.
Radny Tomasz Załęcki

H I S TO R I A

M Y S Ł Ó W

P A M I Ę T A

Mieszkańcy Mysłowa uczcili pamięć 22 Ofiar bestialskiego mordu dokonanego
na miejscowej ludności 3 września
1939 r. przez żołnierzy nazistowskich Niemiec. Wydarzenie
to, mimo upływu lat, jest wciąż
żywe w pamięci społeczności
lokalnej. W 1998 roku ufundowano tablicę, która przypomina
o tych tragicznych wydarzeniach.
Początki okupacji w czasie
II wojny światowej okazały się wyjątkowo tragiczne dla mysłowian.
Niemieccy oprawcy wykazali się
szczególnym okrucieństwem, zabijając i paląc żywcem bezbronnych mieszkańców wsi. Szymon
Gebethner w książce 55 dni Wehrmachtu w Polsce, tak opisuje to
wydarzenie: 3 września 1939 r.,
w godzinach przedpołudniowych,
niemieccy żołnierze wjechali do
Mysłowa i z nieustalonych powodów rozstrzelali, względnie
spalili 22 miejscowych Polaków.
Wojsko niemieckie otoczyło wieś
i strzelało do każdego, kto ucie-

O

O F I A R A C H

kał, innych wpędzano do piwnic
i zamykano, te ofiary podusiły się
i częściowo spaliły w czasie powstałych pożarów. Sprawcy porzucili ofiary na miejscu zbrodni.
Pozostałych schwytanych mieszkańców wyprowadzono za płonące zabudowania do tzw. wąwozu i tam miano ich zastrzelić.
W ostatniej chwili jednak na motocyklu przyjechał żołnierz ze
sztabu, który odwołał egzekucje.
Mysłów w tamtym czasie poniósł
wielką ofiarę. Wieś została spalona w 90 procentach, a mieszkańcy utracili dobytek całego życia.

5 września w Mysłowie odbyły
się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę pacyfikacji wsi.
W obchodach liczny udział wzięli
mieszkańcy, dla których pamięć
o wydarzeniach września ‘39 r.
jest wciąż żywą raną i patriotycznym obowiązkiem. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej SPSK
w Mysłowie wspólnie ze strażakami zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny.

- Składamy dziś wyrazy szacunku, pamięci i wdzięczności tym
wszystkim, którzy oddali życie,
abyśmy mogli dziś żyć w wolnym
kraju. Bo jak mówił Wielki Polak
– Marszałek Józef Piłsudski „Ten,
kto nie szanuje i nie ceni swej
przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa
do przyszłości” - powiedział do
zgromadzonych Prezes OSP w Mysłowie Przemysław Zenderowski.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska
zabierając głos, podkreśliła:

- Rocznicowe obchody
upamiętniające Ofiary
września 1939 r. w Mysłowie
mają dla mnie szczególny,
osobisty wymiar, ponieważ
z rąk niemieckiego agresora
zginęła wówczas siostra
mojej Mamy – Zenobia
Hoffman. Dziękuję

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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B I A ŁO - CZ E RWO N A

POWIAT MYSZKOWSKI RYWALIZUJE O MASZTY Z BIAŁO-CZERWONĄ
LIDERZY

PROJEKTU

MYSZKÓW
To m a s z Z a ł ę c k i

KO Z I E G ŁO W Y
M a t e u s z Ko l a s a

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd
zakupi maszty do prezentacji
flagi narodowej dla każdej gminy w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu #PodBiałoCzerwoną. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy więc
w dużej mierze od woli i zaangażowania społeczności lokalnej. Aby wziąć udział w akcji,
należy podpisać petycję za pomocą serwisu online: https://
bialoczerwona.www.gov.pl/
Mieszańcy Myszkowa muszą
zebrać przynajmniej 500 podpisów, w mniejszych gminach
jak Koziegłowy, Niegowa, Żarki,

Poraj musi ich być co najmniej
100. Akcja zbierania podpisów
p o t r w a d o 1 1 l i s t o p a d a b r. ,
a o jej wynikach dowiemy się
29 listopada 2020 r. Premier
obiecał również, że osobiście
weźmie udział w uroczystym
wc i ą g n i ę c i u f l a g i n a m a s z t
w trzech gminach, które osiągną największą liczbę podpisów.
Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani są udziałem
w tej akcji: - Pod biało-czerwoną nie ma podziałów, jak powiedział Premier, myślę, że to
doskonała okazja, aby ponad
podziałami zawalczyć o coś, co
jest ważne dla każdego Polaka. Jesteśmy to winni naszym

przodkom, którym zawdzięczamy niepodległość, ale i naszym
dzieciom, którym powinniśmy
dawać przykład patriotyzmu
i dumy z bycia Polakiem - zadeklarował Tomasz Załęcki, lider
projektu w Myszkowie. Nasza
Redakcja również dołącza się
do akcji i zachęca mieszańców
powiatu do aktywności. Flaga
biało-czerwona to nasza wspólna wartość, symbol godności
narodowej. Warto więc wykonać
drobny gest dla naszej małej Ojczyzny i podpisać petycję, aby
potem z dumą patrzeć jak biało-czerwona łopocze na wietrze.
Robert Frycz

Ż A R K I
Maciej Maślankiewicz

N I E G OWA
Bożena Łapaj

P O R A J
Patryk Frendowski
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WRZEŚNIA

Organizatorom uroczystości
za to, że pomimo upływu 81
lat, pielęgnujecie Państwo
pamięć o tragicznej historii
Mysłowa. Szczególne
słowa wdzięczności kieruję

1939

do osób, które dbają
o kapliczkę, przy której
jest tablica upamiętniająca
pomordowanych
Mieszkańców. Dziękuję
za to piękne świadectwo

R.

przywiązania do historii
i za troskę o wychowanie
kolejnych pokoleń w duchu
szacunku do wartości
patriotycznych.

Symboliczne wiązanki kwiatów
pod tablicą upamiętniającą Ofiary
3 września złożyli m.in. Jadwiga
Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mariusz Trepka Poseł na Sejm, Jacek Ślęczka
Burmistrz Koziegłów oraz delegacje straży, służb mundurowych,

szkoły i mieszkańców. Na zakończenie uroczystości odbyła się
msza święta polowa w intencji
pomordowanych oraz strażaków
i ich rodzin sprawowana przez
ks. kan. Kazimierz Świerdzę. (rF)
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OCHOTNICY Z MYSŁOWA Z NOWYM WOZEM STRAŻACKIM
Pierwszy, z ponad 30 wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeszcze w tym roku zostaną przekazane do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w woj. śląskim,
trafił do Mysłowa w gminie Koziegłowy. Zabiegali o to, jak widać skutecznie Parlamentarzyści
Ziemi Myszkowskiej – Jadwiga
Wiśniewska i Mariusz Trepka.

5 września w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowie
odbyło się oficjalne przekazanie
i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystości wzięli udział: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mariusz
Trepka Poseł na Sejm RP, Tomasz
Bednarek prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, nadbryg. Jacek
Kleszczewski Śląski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, bryg. Sergiusz Wiśniewski Komendant Powiatowy
PSP w Myszkowie, Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski,
Jacek Ślęczka Burmistrz Gminy
i Miasta Koziegłowy oraz radni Gminy i Miasta Koziegłowy.

- Pozyskaliśmy nowy wóz
ratowniczo-gaśniczy, który

pozwoli nam nieść pomoc
na wielu płaszczyznach.
To ważny dzień dla
całej naszej jednostki –
podkreślił Przemysław
Zenderowski, Prezes OSP
w Mysłowie, wręczając
podziękowania za wsparcie
Jadwidze Wiśniewskiej
i Mariuszowi Trepce.

Zakup nowego wozu był możliwy dzięki środkom pozyskanym
z: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Województwa Śląskiego oraz
Gminy i Miasta Koziegłowy. Do
jednostki trafiła także torba medyczna z KRUS umożliwiająca
niesienie skutecznej pomocy
poszkodowanym na miejscu
zdarzenia, którą wręczył Krzysztof Sosnowski Zastępca Dyrektora OR KRUS Częstochowa.

- Jestem przekonana,
że nowy wóz strażacki
pozwoli jeszcze skuteczniej
nieść pomoc mieszkańcom

gminy Koziegłowy. Samochód
przeszedł już chrzest bojowy
podczas akcji usuwania
powalonych przez nawałnicę
drzew. To najlepszy dowód
na to, jak ważny w pracy
strażaków jest solidny sprzęt
– powiedziała Europoseł
Jadwiga Wiśniewska.

POMOC

DLA

PORAJA

Rządowe programy pozwalają na sukcesywne doposażanie
jednostek OSP w niezbędny
sprzęt. Potrzeby, także w naszym
powiecie, są duże. O wsparcie
w pozyskaniu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego Europoseł
Jadwigę Wiśniewską poprosili także Druhowie z OSP Poraj.

- Nasza jednostka stale
bierze udział w działaniach
ratowniczych. W 2019 r.
wyjeżdżaliśmy 76 razy,
czyli najwięcej w powiecie,
nie licząc jednostek KSRG.
Obecnie posiadany przez nas
samochód ma 40 lat i nie jest
dostosowany do panujących
wymagań i standardów.
Chcemy działać i nieść
pomoc, a do tego potrzebny
nam jest nowy wóz. Dlatego
o wsparcie w pozyskaniu
środków finansowych
poprosiliśmy Europoseł
Jadwigę Wiśniewską.
Pierwsze dobre rozmowy
za nami. Wierzymy, że także
i do nas niebawem trafi nowy
samochód - powiedział Paweł
Krzyczmonik, Prezes OSP
Poraj. (rF)
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Akcja #sadziMY w powiecie myszkowskim
Piękny ogród sensoryczny powstał przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
w Poraju, prowadzonym przez
Siostry Albertynki. O środki
na jego utworzenie zabiegała Europoseł Jadwiga Wiśniewska oraz
Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka.
Przysłowiową „kropką nad i” stała się akcja #sadziMY, podczas
której Europoseł Wiśniewska
wraz z pensjonariuszkami i wolontariuszami zasadziła w ogrodzie kolejne sadzonki drzew.
Pomysłodawcami akcji #sadziMY jest Para Prezydencka.
W tym roku nadleśnictwa przygotowały milion sadzonek. Każdy mógł je odebrać bezpłatnie
i zasadzić w wybranym przez
siebie miejscu. Inicjatorką akcji
na terenie powiatu myszkowskiego była Europoseł Jadwiga
Wiśniewska, która w Parlamencie Europejskim pracuje m.in.
w Komisji Ochrony Środowiska.

- Już
po raz drugi włączamy
się w prezydencką

akcję #sadziMY. W tym
roku drzewka trafiły
do pięknego ogrodu
znajdującego się
przy DPS w Poraju. To
szczególne miejsce,
w którym pensjonariuszki
mogą odpocząć, ale
także aktywnie spędzać
czas. Nie do przecenienia
jest także walor
terapeutyczny ogrodu,
który wciąż pięknieje –
podkreśliła Europoseł
Jadwiga Wiśniewska.

- Pomysł powstania ogrodu sensorycznego, zrodził się jeszcze
w 2018 roku, ale dopiero wiosną tego roku, dzięki wsparciu
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej
i Posła Mariusza Trepki, udało się
dokonać nasadzeń drzew i krze-

wów. Przestrzeń ogrodu została
zaprojektowana w taki sposób,
aby mogły z niego korzystać
wszystkie mieszkanki naszego
Domu, także te poruszające się
na wózkach inwalidzkich. Powstanie ogrodu pozwala nam
prowadzić terapię dla osób niepełnosprawnych, wykorzystując
innowacyjną metodę, czyli hortiterapię. Zakłada ona prowadzenie zajęć w ogrodzie, swobodny
dostęp do roślin oraz wykonywanie przez podopiecznych
drobnych prac porządkowych
związanych z jego utrzymaniem
– powiedziała s. Estera Cegielska.

- Dzięki współpracy
z Nadleśnictwami Gidle
i Brynek, już wiosną
pierwsze drzewa
i krzewy trafiły do
ogrodu Sióstr Albertynek
w Poraju – powiedział
Poseł Mariusz Trepka.

Poraj nie był jedynym miejscem, w którym sadzono drzewa
w ramach akcji #sadziMY. Zaangażowali się w nią również radni
Prawa i Sprawiedliwości, którzy
wspólnie z rodzinami i mieszkańcami posadzili drzewka w różnych częściach naszego powiatu.
- Akcja #sadziMY cieszyła się
w naszym powiecie ogromną popularnością. Za pośrednictwem
radnych PiS, do wszystkich gmin
dotarły sadzonki młodych drzew,
dzięki czemu każdy mógł posadzić własne drzewko. Cieszę
się, że poprzez takie działania,
wspólnie możemy przyczynić
się do poprawy jakości powietrza i promować proekologiczne
postawy – powiedział Tomasz
Załęcki, radny PiS z Myszkowa.

- To bardzo cenna
inicjatywa, która zwraca
uwagę na to, jak dużą
rolę w naszym życiu
odgrywają lasy i drzewa.

Zapewniają nam tlen,
oczyszczają powietrze,
wpływają korzystnie
na klimat i na nasze
samopoczucie. Dlatego
w akcję włączyła się
cała moja rodzina. To
doskonała lekcja ekologii
dla dzieci, którym
od najmłodszych lat
zaszczepiamy troskę
o środowisko naturalne
– przekonuje Maciej
Maślankiewicz, radny PiS
z Żarek.

Polscy leśnicy każdego roku
s a d zą 5 0 0 m i l i o n ów d r zew,
co daje blisko 60 tys. hektarów odnowień i zalesień, dzięki czemu Polska znajduje się
w europejskiej czołówce, jeśli
chodzi o powierzchnię lasów. (rF)
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M A L I S Z E W S K A Z B RĄ Z O WY M M E D A L E M P R Z E D Ł U Ż O N Y T E R M I N
N A B O R U W N I O S K Ó W D LA
ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH
P R Z E Z
C O V I D-19

5-6 września w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni
odbyły się Mistrzostwa Polski
w ju-jitsu ne waza. Zawodnicy o tytuł najlepszego walczyli w kilku kategoriach wiekowych: U14, U16, U18,U21, senior oraz masters w konkurencjach ne waza i ne waza no gi.
Niestety z powodu pandemii
wirusa SARS-CoV-2 mistrzostwa
odbyły się bez udziału publiczności. W drugim dniu zmagań
sportowych Zosia Maliszewska,
trenująca na co dzień w klu-

bie sportowym MUSASHI Żarki
Letnisko zdobyła brązowy medal w kategorii wiekowej U14.

Turniej rozgrywany był na wysokim poziomie i zdobycie brązowego medalu przez młodą
zawodniczkę jest ogromnym
sukcesem. W mistrzostwach
uczestniczyli również inni zawodnicy klubu z Żarek Letniska:
Wiktoria Hejduk, Adam Hejduk,
Aleks Kudrys, Paweł Trefuń, Wojtek Trefuń, Brajan Kaleta. Nie
wszyscy wrócili do domu z medalami, mimo to zawody w Boch-

ni mogą potraktować jako cenne
doświadczenie oraz sprawdzian
przed Mistrzostwami Polski,
które odbędą się w pierwszych
dniach października w Mysłowicach. Wyjazd zawodników na turniej został zorganizowany z dotacji Gminy Poraj. Zosi Maliszewskiej oraz pozostałym zawodnikom życzymy zdrowia i dalszych
sukcesów w karierze sportowej.
Trzymamy kciuki za wszystkich.
Kuba Lamch
foto: MUSASHI

Do 7 października 2020 r.,
czyli o tydzień dłużej, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych
rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.
Do tej pory wpłynęło ponad
148 tys. tego typu wniosków.
Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sekt o r a c h p r o d u kc j i r o l n i c ze j :
byd ł a m i ę s n e go , k rów t y p u
mlecznego i kombinowanego,
świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw
ro ś l i n ozd o b n yc h w s z k l a r niach ogrzewanych lub tune-

lach foliowych ogrzewanych.
Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 20142020, ma formę jednorazowej
płatności ryczałtowej, a jego
wysokość jest uzależniona od
rodzaju i skali prowadzonej
produkcji rolnej. Maksymalna
kwota pomocy dla rolnika nie
może przekroczyć 7 tys. euro.
Więcej informacji: www.arimr.
gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84
oraz w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

ARiMR:

W P LA C Ó W K A C H A R I M R
M OŻ N A P OTW I E R DZ I Ć L U B
ZA ŁOŻYĆ P RO F I L ZA U F A N Y
Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz
u c z y n i ć t o t a k że w p l a ców kach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła
331 punktów na terenie całego
kraju, gdzie można potwierdzić
lub założyć Profil Zaufany. Punktu rozlokowane są w centrali
ARiMR, oddziałach regionalnych
oraz biurach powiatowych. Przypomnijmy, Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw
urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem ePUAP
oraz portalu obywatel.gov.pl.
We wszystkich uruchomionych
punktach istnieje także możliwość jednoczesnego założenia
i potwierdzenia na miejscu Profi-

lu Zaufanego, korzystając z udostępnionego stanowiska komputerowego. Ważne, by mieć przy
sobie telefon komórkowy oraz
dowód osobisty lub paszport.
W celu założenia Profilu Zaufanego należy wypełnić formularz
znajdujący się na stronie pz.gov.
pl zarejestrować się, a następnie podpisać wniosek kodem
otrzymanym SMS-em na numer
telefonu podany przy rejestracji. W kolejnym kroku pracownik
Agencji na podstawie dokumentu tożsamości dokonuje potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Zapraszamy do odwiedzania
naszych punktów. Szczegółowe
informacje dotyczące adresów
placówek ARiMR pełniących
funkcję punktów potwierdzaj ą c yc h P ro f i l Za u fa n y z n a j dują się na stronie pz.gov.pl

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl
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NIKOLETTA OBRONIŁA TYTUŁ
Polska drużyna zdobyła aż 36 medali na Mistrzostwach Europy w Kulturystyce
i Fitness Santa Susanna 2020, które odbyły się we wrześniu w Hiszpanii. Złoto broniąc tytułu - wywalczyła mieszkanka powiatu myszkowskiego Nikoletta Sularz.
- Jestem przeszczęśliwa, ponieważ był
to dla mnie nie lada wyczyn. Zdecydowanie dużo łatwiej jest zdobyć tytuł niż
go bronić (na Mistrzostwach Europy broniłam tytułu drugi raz). Zawsze wydaje
się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie
zostanie to zrobione. I tak za każdym

razem jest w moim przypadku. Santa Susanna jest dla mnie magicznym
miejscem. Klimat Mistrzostw Europy
jest wy jątkowy. Uwielbiam tu wracać - podsumowuje zawodniczka. (kk)
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#trzymajFORMĘ

MI S T RZYNI RADZI
TRENING NA SIŁOWNI PORADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH:
1. Ustal cel. Dostosuj swój trening do zamierzonego celu.
Najważniejszym krokiem osób początkujących jest określenie swojego celu.
Jeżeli chcemy zrzucić nadmiar tkanki tłuszczowej, to nastawiamy się na trening
z dodatkiem elementów cardio.
Jeżeli chcemy zbudować masę mięśniową, nasz trening będzie musiał opierać
się na dużych ciężarach i mniejszej ilości cardio.
2. Naucz się poprawnie wykonywać ćwiczenia.
Bez znajomości poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń nasz trening nie będzie efektywny. Warto skorzystać z pomocy trenera personalnego, który nauczy
nas prawidłowo trenować.
3. Nie oszukuj. Bądź rzetelny w tym, co robisz.
Droga do sukcesu jest długa i wyczerpująca, a nic nie przychodzi szybko i łatwo.
Pamiętaj, to nie wyciąg, tylko maraton.
Do osiągnięcia wymarzonej sylwetki potrzebna jest cierpliwość oraz zaangażowanie. Nigdy się nie poddawaj.
4. Wprowadź nowe nawyki żywieniowe.
Pamiętaj, że dieta to podstawa w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Staraj się jeść
regularnie i zdrowo. Spożywaj posiłki regularnie.
5. Skupiaj się na bieżącym dniu.
Nie wybiegaj w przyszłość. Skup się na teraźniejszości. Realizuj plan dnia. Nie
wymagaj od siebie zbyt dużo.
6. Nie zapominaj o regeneracji.
Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu. Staraj się spać około 7-8h.
Dbaj o siebie. Czasami zbyt duża ilość treningów może wpłynąć negatywnie
na naszą sylwetkę.

ŚN I ADANIE M IST RZÓW
Jajka na miękko z warzywami i szynką.
Składniki:
-2 całe jajka,
-2 białka jaja kurzego,
- szynka 50g,
- warzywa,
- masło klarowane 5g.

Przygotowanie:
Ugotuj jajka na miękko.
Szynkę podsmaż na maśle klarowanym.
Dodaj odrobinę soli i pieprzu do smaku.
Podaj z warzywami.
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Akustyka klimatyczna

O akustyce nie tylko w NOSPR-ze
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach to połączenie pięknej architektury
z nieskazitelną niemal akustyką. O tym, jak ważny jest dźwięk także poza NOSPR-em, przekonują nie tylko melomani, ale i eksperci od ochrony środowiska.
Za projektowanie akustyki w tej najznamienitszej na Śląsku sali koncertowej odpowiadała japońska firma
Nagata Acoustics z Yasuhisa Toyota
na czele. Przed realizacją inwestycji powstał miniaturowy model sali
w skali 1:10 wykonany z niemalże
identycznych materiałów, jakie miał
mieć rzeczywisty obiekt. Co ważne,
był szczelnie zamknięty, wypompowano z niego bowiem powietrze,
a następnie wtłoczono azot, by panowały w nim warunki zbliżone do
rzeczywistych. Następnie symulowano dźwięki z poszczególnych miejsc
miniaturowej sali, a każdy z nich był
odpowiednio rejestrowany i poddawany komputerowym testom. Ostatecznie poddane analizie wyniki pozwoliły dostosować wyobrażenia do
możliwości. I w ten sposób uzyskano
akustyczne niemal dzieło sztuki.
Na co dzień – poza NOSPR-em nikt oczywiście nie zastanawia się
nad istotą akustyki. A poziom emitowanego dźwięku jest niezwykle ważny – nie tylko dla ludzi, ale całego
otoczenia. Wpływ hałasu na zdrowie
mierzy się na podstawie poziomu
intensywności, miarą jest decybel
(dB). Drgania akustyczne o dużej intensywności mogą być bardzo uciążliwe i szkodliwe. Są też dźwięki przyjemne dla ucha, to te pochodzące od
przyrody: szum wiatru, grzmoty, czy
dźwięki wydawane przez zwierzęta. Wszystkie inne, nieprzyjemne
i wywołujące stres zostały nazwane
hałasem, a ten jest zanieczyszcze-

niem środowiska przyrodniczego.
Zasada jest dość prosta: im głośniej,
tym gorzej dla nas i dla środowiska.
Nieszkodliwy jest hałas o intensywności poniżej 35 dB, choć może nas
irytować. Powyżej tej miary dźwięk
zaczyna nam szkodzić, najbardziej

negatywny wpływ ma na nasz układ
nerwowy. Próg bólu oscyluje wokół
120 dB, a ekspozycja na hałas powyżej 150 dB może skutkować depresją
i rozmaitymi chorobami psychicznymi. Dla przykładu: suszarka do włosów wydaje hałas o natężeniu 60 dB,
kosiarka 80, młot pneumatyczny 100
dB. Przebywanie przez więcej niż 5
minut w pomieszczeniu o natężeniu

K O M U N I K A T Y

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach do odwołania pracuje zdalnie.
W związku z tym uprzejmie prosimy
o kontakt z pracownikami Funduszu
wyłącznie drogą mailową i pocztą
tradycyjną.

Korespondencję elektroniczną
prosimy kierować na następujące
adresy:
• biuro@wfosigw.katowice.pl
• czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

hałasu powyżej 150 dB może spowodować mdłości, zaburzenia równowagi lub stany lękowe.
Jak informuje Główny Inspektor
Ochrony Środowiska: do najbardziej
uciążliwych dla człowieka źródeł ha-

dować subiektywnie odczuwalną
uciążliwość.
Czym się różnią wymienione wyżej
źródła hałasu i czym mogą skutkować?
Hałas komunikacyjny (drogowy, lot-

taboru, prędkość, z którą poruszają się pociągi, ich długość, stan torowiska czy lokalizacja torowiska
względem istniejącego terenu. Im
większy udział pociągów towarowych w strukturze ruchu, tym większy wpływ linii kolejowych na kli-

łasu zaliczamy ruch samochodowy
(ze względu na jego powszechność),
ruch lotniczy (ze względu na szczególnie intensywny charakter zjawiska
oraz rozprzestrzenianie na dużych
powierzchniach zamieszkałych) oraz
źródła o charakterze przemysłowym
(instalacyjnym) działające w sposób
ciągły czy „czasowy”, a także inne
źródła, które lokalnie mogą powo-

niczy, szynowy) - to najpowszechniejszy i najbardziej uciążliwy rodzaj
hałasu. Hałas generowany przez pojazdy ma charakter ciągły i obejmuje
swoim zasięgiem coraz większe tereny. W powiecie myszkowskim nie
odnotowuje się szkodliwości hałasu
ruchu lotniczego. Istotnym źródłem
są linie kolejowe. Na poziom generowania hałasu przez ruch pojazdów
szynowych wpływają m.in. rodzaj

mat akustyczny. Na stopień hałasu
wpływa również prędkość pociągów,
ukształtowanie i użytkowanie terenu
oraz zabudowa wraz ze sposobem jej
zagospodarowania i użytkowania.
Hałas kolejowy stanowi uciążliwość
dla mieszkańców terenów odległych
nawet o 1 km. Hałas ten jest jednak
znacznie mniej uciążliwy niż hałas
drogowy. Największa uciążliwość

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji: 32 60 32 233
Ze s p ó ł Ko n t ro l i i U m o r ze ń :
32 60 32 237
Ze s p ó ł O c h ro n y A t m o s fe r y :
32 60 32 222
Ze s p ó ł G o s p o d a r k i Wo d n e j

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

nansowanie, przygotowania umów
i aneksów do umów o dofinansowanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia
umów o dofinansowanie:
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:
32 60 32 331
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

Tr e ś c i z a w a r t e w p u b l i k a c j i n i e s t a n o w i ą o f i c j a l n e g o s t a n o w i s k a o r g a n ó w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

występuje w pasie 300 metrów od
linii kolejowej. Ciągi kolejowe stanowiące potencjalne źródło hałasu
w powiecie myszkowskim to:

Uciążliwość hałasu emitowanego
z obiektów przemysłowych zależy
również od ich ilości, czasu pracy
czy odległości od terenów podlega-

facebook.com/demokratyczna

puszczalnego poziomu hałasu przez
zakłady przemysłowe wydawane są
stosowne decyzje określające dopuszczalny jego poziom w porze

2020 wrzesień

zdarzenia losowe powodujące nagłe
zwiększenie emisji dźwięku.
W Programie Ochrony Środowiska
dla powiatu myszkowskiego okre-

- linia nr 1 relacji Warszawa Centralna-Katowice,
- linia nr 155 relacji Kucelinka-Poraj.
Dla hałasu drogowego dopuszczalne wartości poziomów wynoszą
w porze dziennej – w zależności
od funkcji terenu – od 50 do 65 dB,
a w porze nocnej 45-56 dB. Jak zapisane zostało w Programie Ochrony
Środowiska dla powiatu myszkowskiego, natężenie ruchu pojazdów
poruszających się drogami na terenie powiatu myszkowskiego na przestrzeni lat ulega zwiększeniu, przez
co negatywne oddziaływanie akustyczne nasila się. Hałas oddziałując
bezpośrednio na tereny sąsiadującej
zabudowy, stanowi główne źródło
zagrożenia. Hałas drogowy stanowi
dominujące źródło na terenie powiatu zarówno pod względem wielkości, jak i zasięgu oddziaływania.
Największy poziom hałasu może
występować na terenach położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
krajowej nr 1 oraz dróg wojewódzkich nr 789, 791, 792 i 793. Ciągi te
charakteryzuje duży udział pojazdów
ciężkich. Wzdłuż niech istnieją miejsca, gdzie nie ma zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów. Drogi
objazdowe i osiedlowe charakteryzuje duża zmienność natężenia ruchu
w ciągu doby, ruch jest największy
podczas dnia, a w czasie nocy spada znacząco. Charakteryzują się one
także mniejszym udziałem pojazdów
ciężkich (z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej). Stopień zagrożenia hałasem obszarów położonych
wokół dróg jest zależny od struktury
ruchu, rodzaju drogi, stanu i rodzaju
nawierzchni, ale także ukształtowania terenu. Na stopień zagrożenia
hałasem wpływa również typ zabudowy zlokalizowanej wokół dróg
oraz sposób jej zagospodarowania
i użytkowania.
Hałas przemysłowy (instalacyjny)
- zagrożenie związane jest głównie
z niekorzystną lokalizacją zabudowy
mieszkaniowej w okolicy zakładów
przemysłowych. W dużym stopniu
poziom hałasu uzależniony jest od
stosowanego procesu technologicznego i wykorzystywanych w nim
maszyn i urządzeń, ich ilości, stanu
technicznego, a także izolacyjności.

jących ochronie akustycznej. Należy
podkreślić, że hałas instalacyjny jest
najbardziej zróżnicowany, można
bowiem do niego zaliczyć zarówno
zakłady produkcyjne, jak i wiatraki,
nagłośnienie lokali lub strzelnice.
W ostatnich latach odnotowywany
jest problem uciążliwości akustycznych związanych z funkcjonowaniem działalności usługowej (budynki handlowe, lokale gastronomiczne,
stacje paliw i myjnie samochodowe).
W przypadku przekroczenia do-

dziennej i nocnej. Pomiar hałasu
przemysłowego nie jest prowadzony ani systematycznie, ani regularnie, zwykle bada się go na skutek
interwencji. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje wiele zakładów
o charakterze przemysłowym, jednak
emitowany przez nie hałas nie jest
przyczyną pogarszania się klimatu
akustycznego.
Mówiąc o hałasie, należy wspomnieć
o szczególnych zagrożeniach środowiska, którymi są nadzwyczajne

ślono również, że wzrost średnich
temperatur powietrza towarzyszący
zmianom klimatycznym powoduje
zwiększenie się poziomów dźwięku – zwłaszcza tych generowanych
przez urządzenia mechaniczne oraz
elektryczne. Wzrost temperatury
wymusza również intensywniejsze
działanie układów chłodzących, co
może powodować uciążliwości dla
środowiska, zwłaszcza w miastach,
gdzie naturalny krajobraz uległ największym przekształceniom. Aby
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zmniejszyć negatywny wpływ wysokich temperatur należy zwiększać
ilość terenów zielonych.
Ochrona przed hałasem polega
na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez
utrzymanie hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym samym poziomie oraz poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej
do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany. Do realizacji tego celu
służą instrumenty planowania przestrzennego i instrumenty ochrony
środowiska takie jak: pozwolenia,
programy ochrony środowiska i programy ochrony przed hałasem oraz
stosowanie zabezpieczeń akustycznych.
Jakie działania podejmowane są
w celu ochrony przed hałasem?
Przede wszystkim przy realizacji
nowych inwestycji czy modernizacji
obiektów kładzie się nacisk na obniżenie emisji hałasu, a tym samym
poprawienie jakości życia. Stosuje
się nawierzchnie dróg o obniżonej
hałaśliwości, wymienia się uszkodzone nawierzchnie emitujące hałas,
modernizuje się torowiska, buduje
niezbędne bariery akustyczne (obwodnica Myszkowa), wprowadza się
system zarządzania ruchem, zmienia
organizację ruchu drogowego w taki
sposób, aby ograniczyć wykorzystanie publicznych dróg lokalnych oraz
dojazdowych, jak również dróg wewnętrznych dla objazdów ulic przenoszących ruch tranzytowy, ogranicza się ruch ciężkich pojazdów mechanicznych lub zakazuje go.
W walce z nadmiernym hałasem
ważna jest świadomość mieszkańców
danego terenu. Powinniśmy znać zagrożenia związane z nadmiernym
poziomem dźwięku w powietrzu,
zwłaszcza przy nieustannie rosnącej ilości pojazdów mechanicznych.
Tu ukłon w stronę samorządowców.
Dobrym rozwiązaniem będą akcje
promujące dzień bez samochodu –
z profitami za pozostawienie dwuśladów w garażu. Warto pamiętać
także o szkoleniach mających na celu
propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z hałasem i niwelowaniem jego skutków. Niestety
rokrocznie na inwestycje poprawiające stan środowiska akustycznego
przekazywana jest niedostateczna
ilość środków finansowych.
Katarzyna Kieras (foto1: NOSPR)

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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