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Respiratory dla szpitala

Powiat kulturalnie

M K S M y s z ków z n ow y m b o i s k i e m

INFRASTRUKTURA DROGOWA
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WOLNOŚCI

DOCZEKAJĄ
Wielomiesięczne starania starosty Piotra Kołodziejczyka o remont głównych arterii drogowych
w Myszkowie i Postępie przyniosą pozytywny skutek. W Starostwie Powiatowym podpisana
została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 8,5 km od ronda w Postępie (gmina Koziegłowy) do ronda
w Mrzygłodzie (gmina Myszków).
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Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska,
R E M O N T U które połączyły wspólne epitafia

KRASICKIEGO

- Inwestycja ta obejmuje
długi odcinek biegnący
w newralgicznym miejscu
ulicami: Wolności, Krasickiego,
Paderewskiego, Krakowską,
Zawiercką w Myszkowie. Krzyżują
się tam arterie o wysokim
natężeniu ruchu drogowego. Ich
przebudowa ma duże znaczenie
dla mieszkańców powiatu,
usprawni komunikację i poprawi
bezpieczeństwo - mówi Starosta
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc
postojowych, budowę kanalizacji
deszczowej oraz udrożnienie rowów przydrożnych. Przebudowane zostaną również obiekty mostowe i mur oporowy. Dokumentacja projektowa zawierać będzie
także opracowanie przedmiarów
i kosztorysów inwestorskich wraz
ze specyfikacjami technicznymi.
Wartość umowy wynosi 848.700
zł. (kk) foto: Google Maps
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2 listopada odbyły się kolejne Zaduszki Katyńskie organizowane przez
Europoseł Jadwigę Wiśniewską. Wśród tegorocznych laureatów Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu” znalazła się uczennice powiatu
myszkowskiego: Marcelina Balwierz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie oraz Anita Sławek ze Szkoły Podstawowej w Ludwinowie. Pamiątkowe tomiki
zawierające zwycięskie prace czekają na Czytelników DEMOKRATYCZNEJ, którzy skontaktują się z biurem Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.
dok. s. 3
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N OW E R E S P I RATO RY J U Ż W S Z P I TA L U
Dz i e s i ę ć n ow yc h re s p i ra t o rów trafiło do szpitala powiatowego w Myszkowie. Są to wysokiej klasy urządzenia, które
b ę d ą ra t ow a ć l u d z k i e ż yc i e.

Respiratory zostały przywiezione w piątek 9 października.
Nowoczesny sprzęt zakupiono
w oparciu o środki samorządowe
w porozumieniu z gminami Powiatu Myszkowskiego oraz środki
zewnętrzne z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- Ogólny poziom i standard wyposażenia naszego szpitala stale
wzrasta, nowe respiratory znacznie zwiększają możliwości stosowania sztucznego oddychania.
To z pewnością poprawia bezpieczeństwo naszych mieszkańców
i pacjentów szpitala, a także personelu medycznego – mówi Starosta
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk,
zaznaczając, że urządzenia – mimo
iż kupione w czasie pandemii, pozostaną w placówce i będą wykorzystywane w szerszym stopniu.
Szpital powiatowy
w Myszkowie jest bardzo dobrze
zaopatrzony w sprzęt ratujący życie. Obecnie dysponuje 16
nowoczesnymi respiratorami.
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- Wykorzystując ten sprzęt,
możemy stosować wentylację
nieinwazyjną. Pacjenta nie
trzeba zwiotczać ani intubować
– podkreśla dr Krzysztof
Zalas, kierujący Oddziałem
Anestezjologii.
W opinii Andrzeja Sosnowskiego Naczelnego Lekarza myszkowskiej lecznicy, respiratory
będzie można wykorzystywać,
p o m a g a j ą c o s o b o m z n i ew y dolnością sercowo-oddechową,
po urazach itp. Istnieje możliwość
wprowadzenia wielu zastosowań do wspomagania oddechu.
N o w e r e s p i r a t o r y M AQ U E T
SERVO-I to sprzęt szwedzki, przeznaczony dla osób z niewydolnością oddechową bez ograniczeń wiekowych, do zastosowania
na oddziałach intensywnej terapii,
jak również przy transporcie. Respiratory wyposażone są w zasilanie bateryjne, posiadają możliwość
stosowania różnych trybów wentylacji. Są to urządzenia niezwykle
zaawansowane technologicznie.
Źródło: Powiat Myszkowski

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP W OGORZELNIKU
W sobotę, 26 września odbyły
się uroczystości związane z przekazaniem nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ogorzelniku (gmina Niegowa).
Zadanie realizowane z udziałem
środków krajowych: Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Warszawie oraz Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej za kwotę 560.000 zł.
Gmina Niegowa dofinansowała
samochód w kwocie 212.440 zł.
Wartość pojazdu to 772.440 zł.
Sobotnią uroczystość zapoczątkowano zbiórką na placu przed
remizą OSP w Ogorzelniku, gdzie
przybyłych gości przywitał muzyczny akcent orkiestry dętej z Bliżyc.
W tym miejscu odbyła się również
uroczysta msza św. w intencji strażaków, którą celebrował ks. Proboszcz Jerzy Ręczak. Po wspólnej
modlitwie i poświęceniu pojazdu
nastąpiła oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się po-

x

witaniem zaproszonych gości.
Wśród zebranych powitano: Mariusza Trepkę – Posła na Sejm RP,
Mariusza Rembaka – Wójta Gminy
Niegowa, Zofię Kasznię – Przewodniczącą Rady Gminy Niegowa,
Sergiusza Wiśniewskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Myszkowie wraz
z zastępcą – Mateuszem Nocuniem,
Arkadiusza Krzemińskiego – przedstawiciela Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego, Jolantę Koral –
Członka Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego
– zastępcę Dyrektora KRUS w Częstochowie, Mariusza Dzieżę – gminnego Prezesa OSP, Krystynę Janoskę – sołtys sołectwa Ogorzelnik.

- Wszystkim druhom OSP
z Ogorzelnika życzę wszystkiego
dobrego oraz co najważniejsze
bezpiecznych powrotów z akcji
do jednostki. Życzę wam owocnej
współpracy z Państwową Strażą
Pożarną, która przyniesie
®
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świetne efekty w postaci pomocy
społeczeństwu – powiedział
Poseł Mariusz Trepka.

- Jednostka funkcjonuje
w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, więc
w szczególnych przypadkach wóz
będzie służył nie tylko lokalnej
społeczności. Jednostka jest
bardzo aktywna, jest mocno
wyjazdowa i ten samochód
wykorzysta w 100% - powiedział
Komendant Powiatowy PSP
Sergiusz Wiśniewski.
Następnie Poseł Mariusz Trepka,
Wójt Mariusz Rembak oraz Komendant PSP Sergiusz Wiśniewski wręczyli Prezesowi OSP w Ogorzelniku
- kluczyki i dowód rejestracyjny do
nowego wozu strażackiego. Później nastąpiło uroczyste uruchomienie samochodu i sprawdzenie
sygnałów dźwiękowych. Zebrani
goście mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej. (t)
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Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska,
które połączyły wspólne epitafia
2 listopada, w Sali Koncertowej
Radia Katowice odbyły się Zaduszki Katyńskie połączone z promocją
tomiku zawierającego prace laureatów i finalistów Wojewódzkiego
Konkursu Historyczno-Literackiego
„Prawda i kłamstwo Katyniu”, który od 11 lat organizuje Europoseł
Jadwiga Wiśniewska. Uroczystość miała szczególny wymiar. Ze
względu na pandemię COVID-19,
Sala Koncertowa była pusta, ale
dzięki transmisji internetowej
każdy mógł wziąć w niej udział
i dać świadectwo pamięci o Ofiarach Katynia i Smoleńska w 80.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 10.
rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.
W ciągu 11 edycji powstały 2503
prace. W tym roku, pomimo pandemii, do etapu wojewódzkiego
wpłynęło 118 esejów. Ich wysoki
poziom, a także różnorodna tematyka i ekspresja sprawiły, że komisja konkursowa miała trudne zadanie i po długich obradach, zdecydowała o przyznaniu kilku równorzędnych miejsc. Konkurs stwarza
młodym ludziom szansę na debiut
literacki. Najlepsze prace są publikowane w tomiku, którego promocja ma miejsce podczas Zaduszek
Katyńskich. Tak było i w tym roku.

uczestnikom Konkursu,
rodzicom wspierającym swoje
dzieci, a w sposób szczególny
nauczycielom, którzy pomimo
pandemii, inspirowali uczniów do
poszukiwania prawdy o Zbrodni
Katyńskiej – kontynuowała
Europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Zwycięskie eseje można znaleźć na stronie internetowej Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej:
w w w. j a d w i g a w i s n i e w s k a . p l
W gronie finalistów Konkursu
znalazły się także uczennice z powiatu myszkowskiego: Marcelina
Balwierz ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie oraz Anita Sławek ze Szkoły Podstawowej w Ludwinowie.

Marcelina Balwierz
Miłośniczka szkicu i rysunku
jako środka artystycznego wyrazu. Laureatka konkursów literackich i recytatorskich. Pasjonatka śpiewu. Ma artystyczną
duszę, gra na pianinie. W przy-

- Każda z prac jest szczególnym
świadectwem pamięci
o Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie
opisali losy pomordowanych
w Katyńskim Lesie i innych
miejscach Golgoty Wschodu.
Dotarli do krewnych ofiar.
Z wielką dbałością o prawdę
historyczną opowiedzieli o tych
tragicznych wydarzeniach
poprzez swoje pasje – muzykę,
teksty liryczne i znakomicie
udokumentowane opisy
historyczne – wskazywała
Europoseł Jadwiga Wiśniewska,
organizatorka Konkursu
i Zaduszek Katyńskich. Serdecznie dziękuję wszystkim

szłości chciałaby zostać aktorką.

F R AG M E N T P R AC Y K O N K U R S O W E J
Włączamy film „Katyń” Andrzeja Wajdy. Filmowa opowieść zaczyna się 17
września 1939 r. Wówczas do Polski wkracza Armia Czerwona. Polscy żołnierze są masowo brani do niewoli. Oglądam losy Andrzeja – rotmistrza Pułku
Ułanów z Krakowa, którego w prowizorycznym obozie jenieckim odnajduje
żona i błaga, by uciekł. On odmawia. Heroizm, duma i przysięga żołnierska
nie pozwalają mu na to. Zostaje wywieziony do obozu w Kozielsku. Oglądam
losy kobiet – matek, żon i córek polskich oficerów zamordowanych w lasach
katyńskich. Mimo że są dowody, iż mężowie zostali zamordowani prze Rosjan
one przyjmują to z niedowierzaniem. Milczenie i kłamstwa na temat zbrodni
po wojnie rozrywają serce. Nie do pojęcia jest dla mnie, jak wyglądała egzystencja w Polsce Ludowej. Nie ma miejsca na prawdę. Jedna z bohaterek
chcąc uczcić pamięć brata potajemnie wiezie na cmentarz płytę nagrobną
z wyrytą nazwą Katyń, za co zostaje aresztowana. Nie mogę uwierzyć, że nie
można było na nagrobkach umieścić prawdziwej daty i miejsca śmierci.
I wreszcie ostatnia scena filmu. Nie przypuszczam, że dzisiaj nie
będę mogła zasnąć. Przez kilka minut jestem świadkiem egzekucji.
Realizm do bólu: sznur na szyję, wykręcone w tył ręce ściskające różaniec, i... strzał w potylicę. Potem kolejny strzał, kolejny, kolejny...

A n i t a

S ł a w e k

Mieszka w małej wsi na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej,
w Gorzkowie. Interesuje się sportem, muzyką oraz historią. Lubi
zgłębiać wiedzę na temat przeszłości Polski, dlatego chętnie bierze udział w konkursach o tematyce humanistycznej. W przyszłości
chciałaby zostać policjantką, aby
móc pomagać ludziom i chronić
ich przed niebezpieczeństwem.
Uważa się za patriotkę. Jak podkreśla, bliskie jej sercu są takie
wartości, jak wiedza, rodzinna
tradycja i prawda historyczna.

F R AG M E N T P R AC Y K O N K U R S O W E J
Wydobyte zwłoki umieszczano na noszach, przenoszono na specjalny
stół ustawiony niedaleko grobów, rozcinano kieszenie i buty ofiar, wyjmując wszystko, co znaleziono. Uzyskane materiały dowodowe obejmowały:
notatniki, pamiętniki, wycinki z gazet, fotografie, paszporty i inne dowody
tożsamości, listy, portfele, obrączki, bransoletki, zegarki i nieliczne banknoty. Wszystkie te przedmioty wkładano do dużej żółtej koperty oznaczonej
kolejnym numerem, a także umieszczano taki sam numer na mundurze ofiary. Jeśli nie znaleziono żadnych dokumentów, zabierano jeden naramiennik,
chowano do koperty, by ustalić stopień wojskowy zamordowanego. Ciała grzebano w nowych wspólnych mogiłach. Codziennie o godzinie 12.00
i 17.00 zabierano wszystkie koperty do budynku na tyłach stacji kolejowej
Gniazdowo – 5 km dalej. Tam inni członkowie polskiej komisji przepisywali
nazwiska umieszczone na kopertach na listę zidentyfikowanych ciał. Ta procedura ukazywała dowody na winę Sowietów. W materiałach tych znalazły
się 22 pamiętniki, które zawierały nazwiska oficerów wysyłanych z Kozielska
w codziennych transportach w kwietniu i maju 1940 r. oraz dokładne daty.
Pracujący na miejscu Polacy pozbyli się wszelkich wątpliwości po porównaniu numerów z list transportowych z numerami ekshumowanych zwłok (…).
Zbrodnia w Katyniu była najbardziej dramatycznym przykładem brutalności w likwidowaniu polskiej inteligencji. Katyń stał się symbolem bestialstwa i kłamstwa, a także przykładem fałszowania historii. Katyń, to nie
tylko miejsce bezsensownej śmierci polskich obywateli, ale także gorzki
tryumf polskiego społeczeństwa nad władzą sowiecką, która przyznała się
do popełnienia tej zbrodni, chociaż do dziś nie przyznaje się do ludobójstwa narodu polskiego. Prawdą jest, iż do końca nie zostało zbadane, ile tak
naprawdę osób tam zginęło i czy wszystkie groby zostały odkryte. Jednak
nie ulega wątpliwości, że Sowieci, mimo różnych intryg, nie zdołali ukryć
prawdy przed światem. Zbrodnia w Katyniu nie poszła w zapomnienie,
bo śmierć tamtych ofiar została nagrodzona odrodzeniem niepodległej Polski.
Moim zdaniem to, co do tej pory zostało odkryte i co uważamy za prawdę, niekoniecznie w rzeczywistości musi nią być, bo skoro przez 50 lat temat Katynia
był uznawany za nieistniejący, to czy teraz prawda zostanie całkowicie odkryta... Możliwe, że nigdy nie dowiemy się, co było kłamstwem, a co nim nie jest.
Niech pamięć o pomordowanych tli się w naszych sercach.
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RADNI APELUJĄ: STOP NIENAWIŚCI
Radni Rady Miasta Myszkowa wyrażają sprzeciw wobec eskalacji przemocy na tle politycznym w Myszkowie
i Polsce. Swoje stanowisko wyrazili podczas nadzwyczajnych obrad miejskiego samorządu i chcą je przekazać także tym mieszkańcom, którzy nie mogli oglądać sesji w internecie.
dla drugiej osoby, o szanowaniu
kobiet, o wsparciu osób poszkodowanych, słabszych. Szkoda
tylko, że lewica ma inne zdanie
tutaj, a inne za progiem tej sali.
Inne dla nas, a inne dla ulicy. Osobiście razi mnie hipokryzja, razi
mnie, że ludzie lewicy z tragedii
ludzkich, z poważnych spraw, jakimi niewątpliwie są kwestie aborcyjne, czynią narzędzie w grze
politycznej. Chcę powiedzieć
o dwóch ważnych kwestiach.
O

Tomasz Załęcki: - Oburza
mnie i martwi, to co się
dzieje dziś w naszym
mieście i kraju. Chcę,
korzystając z tego, że miała
miejsce sesja Rady Miasta
w Myszkowie, jako radny,
przedstawić opinii publicznej
moje oświadczenie w tej
sprawie. Niestety, w związku
z tym, iż Burmistrz Żak
wprowadził cenzurę i nie
pozwolił upublicznić sesji
oraz w związku z tym,
że nie chciał wprowadzić
do porządku obrad dyskusji
na temat sytuacji tutaj
omawianej, jestem zmuszony
przedstawić Państwu moje
oświadczenie w inny sposób.
„Panie Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo pięknie
tu wszyscy mówimy o pomocy

Waszej

amnezji

Jeszcze nie tak dawno dziękowaliście Europoseł Jadwidze
Wiśniewskiej, za wsparcie dla
naszego miasta. Otrzymaliśmy
dofinansowanie na Dom Kultury,
dzięki wsparciu Pani Jadwigi Wiśniewskiej będziemy już niedługo
mieć boisko z prawdziwego zdarzenia w Myszkowie. I nagle kilkanaście dni później nawołujecie
mieszkańców, aby szli pod biuro
poselskie Pani Europoseł i zapalacie tam znicze, krzyczycie wulgarne słowa, jesteście pełni agresji...
Jak wszyscy wiemy, znicze zapala się zmarłym lub jeśli komuś
życzy się śmierci. To jest wasze
świadectwo bycia lewicowcem?
To jest wasz szacunek dla Kobiety? To nazywacie humanizmem
i kulturą polityczną? Pani Jadwiga Wiśniewska jest, czy Wam się
to podoba, czy nie – najbardziej
znaną kobietą z naszego powiatu myszkowskiego, świetnym,
zaangażowanym społecznie politykiem, na której wsparcie myszkowianie zawsze mogą liczyć. Co
wam Pani Europoseł zrobiła złe-

go w przeciągu tych kilkunastu
dni, że skierowaliście wobec niej
tak nienawistne słowa, a przeciw niej, tak nienawistne czyny?
O Waszych kłamstwach
Może spójrzmy na fakty,
bo w tym przypadku prawda
was zaboli. Przypomnę FAKTY,
bo w końcu prawda jest najważniejsza i warto o nią walczyć.
Wiecie o tym co tu napiszę przecież doskonale, w końcu jesteście
ludźmi inteligentnymi. Nasza
Konstytucja, uchwalona w roku
1997, uchwalona była waszymi
– lewicowymi głosami, powtórzę
to raz jeszcze – to wasze ugrupowania lewicowe, stworzyły naszą
konstytucję. Kilka lat lewica pracowała nad nią, byliście z niej
dumni. Lewica odpowiada za jej
treść. Punkt po punkcie. Mogliście przecież uchwalić inną konstytucję, inaczej ułożyć jej treść.
Nie zrobiliście tego. Mało tego.
Mieliście nawet swojego prezydenta. Przypomnę. Numer jeden
jako człowiek lewicy, nie kto inny,
jak Aleksander Kwaśniewski. To
on podpisał się pod Konstytucją.
Doskonale wiecie też, iż Trybunał
Konstytucyjny nie mógł podjąć innej decyzji. Mówił o tym między
innymi profesor Rzepliński, znany przecież z braku sympatii dla
Prawa i Sprawiedliwości. Wobec
powyższego to pod biura polityków lewicy w Myszkowie powinniście iść. Stanąć przed ludźmi
bijąc się w pierś i powiedzieć:
„Przepraszam. Nasza Konstytucja
nam się nie podoba, chcemy też
zmienić konstytucję”. Nie zro-

bicie tego, ponieważ nie chodzi
wam o kobiety, a o władzę. Mam
dla was propozycję, napiszcie
swój program wyborczy, wpiszcie
tam swoje cele i idźcie do wyborów. Wygrajcie je, będziecie mieli
większość ⅔ głosów w Sejmie
i możecie zmienić Konstytucję
na nowo. Nie zrobicie tego jednak, ponieważ w poprzednich
wyborach byliście poniżej progu wyborczego, nikt na was nie
chciał głosować, więc teraz ukryliście Konstytucję, ponieważ jest
już niewygodna, wyzywacie rząd
od najgorszych, ponieważ nie
chce złamać waszej Konstytucji.
Prawa, które sami stworzyliście.
Prezydent Andrzej Duda wystosował zaproszenie, powiedział
wyraźnie kilka dni temu, przypomnę: „Trzeba się wziąć do pracy
i przygotować przepisy wspólnie
z ekspertami, żeby dzieci, kobiety
nie były narażone na cierpienie
psychiczne i fizyczne”. Co ciekawe Prezydent w odpowiedzi
na pytanie, kto miałby zgłosić
odpowiedni projekt, stwierdził,
że dla osób, które „rzeczywiście
chcą załatwić tę niezwykle ważną
ludzką sprawę”, jest obojętne, kto
będzie projektodawcą. „Ważne
jest, by ten projekt był wypracowany i mógł jak najszybciej zacząć funkcjonować, dając z jednej
strony poczucie opieki ze strony
państwa kobietom, poczucie,
że państwo nie traktuje ich w sposób przedmiotowy, ale uznaje ich
człowieczeństwo, ich humanizm
ich uczucia również. Ale z drugiej
strony dba o to, na czym każdej
kobiecie przecież zależy. Wiele kobiet marzy o macierzyń-

Iwona Skotniczna: - Jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się w ostatnich
dniach na ulicach Myszkowa. Apelujemy o rozsądek. Kto weźmie odpowiedzialność, jeśli komuś stanie się krzywda. Żyjemy w demokratycznym
kraju, każdy może manifestować, ale nie w wulgarnej formie. Język polski
jest pięknym językiem, bogatym w słownictwo, a na manifestacjach słyszymy tylko wulgaryzmy. Dlaczego zakłócany jest spokój ludzi przebywających w kościołach na Mszach Św., odmawiających różaniec, adorujących
Najświętszy Sakrament lub po prostu medytujących. Nie mogę zrozumieć
potrzeby palenia zniczy pod biurem Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej,
która wiele robi dla społeczności naszego powiatu m.in. ostatnim czasie pozyskała środki finansowe na rozbudowę stadionu MKS Myszków
lub Miejskiego Domu Kultury. Znicze pali się na cmentarzach, a nie osobom żyjącym. Nie nawołujcie do nienawiści. Apelujemy o rozwagę!!!

Małgorzata Skinder: - Chciała-

bym się odnieść do ostatnio organizowanych tzw. spacerów po naszym
mieście. Jesteśmy oburzeni zachowaniem niektórych radnych, którzy
podczas spaceru zaprowadzili ludzi,
a w znacznej mierze ludzi młodych,
pod biuro Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. Osoby bardzo aktywnej,
która występuje zawsze po stronie
spraw Polski i która krzewi wartości
patriotyczne i chrześcijańskie. Przeprowadza na terenie województwa
śląskiego wiele cennych inicjatyw,
co wymaga dużego zaangażowania i wysiłku i to wszystko jest niedoceniane. Zamiast podziękować
za tę pracę, to palicie znicze pod Jej
biurem. W naszej cywilizacji znicze
pali się osobom zmarłym, a jeśli

zapala się je osobom żyjącym to
jest to przejaw aktu nienawiści
i przemocy. Zaprowadziliście ludzi
także pod Kościół. To jest przykre,
bo On zawsze stał po stronie słabych,
po stronie prawdy i wolności. Niektórzy księża w imię tych wartości
oddawali życie, np. ks. Jerzy Popiełuszko, a tu podnosi się pięść na Kościół. Za chwilę przyprowadzicie tu tę
samą młodzież, aby zbierała pieniądze dla J. Owsiaka. Dla nas jest to
zachowanie o charakterze demoralizującym. Proszę pamiętać, że życie
jest prezentem, który otrzymuje się
jeden raz. Więcej się to nie powtórzy. Parafrazując słowa Jana Pawła
II powiem, że każde życie ludzkie,
nawet słabe i cierpiące, jest zawsze
wspaniałym darem Bożej dobroci.

Elżbieta Doroszuk: - Studząc
emocje, spójrzmy zdroworozsądkowo na to, co się stało. 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust.
1 pkt 2 (dot. przerywania ciąży
w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia upośledzenia
czy nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka nienarodzonego) ustawy z dnia 7 stycznia 1993
r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
jest niezgodny z art. 38 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł
ten brzmi: „Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi
prawną ochronę życia”. Trybunał
Konstytucyjny nie mógł postąpić
inaczej, gdyż nie można dyskry-

stwie i czeka na macierzyństwo”
– zauważył prezydent Duda.
Wy jednak nie chcecie rozmawiać, nawet nad zmianą waszych
projektów, a powinno wam przecież na tym zależeć. Wasze partie, wasi agitatorzy, nawołują do
strajków w czasie pandemii, aby
pokazać, że państwo jest nieudolne i aby przejąć władzę siłą –
tylko na to was stać… I na koniec
jedna bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem na sesji.
Podczas gdy ideologiczni ojcowie współczesnej lewicy kiedyś
śpiewali w „Międzynarodówce”:
„Nie uratuje nas żadna wyższa siła
ani bóg, ani cesarz, ani trybun”, to
teraz nastąpiła tu wyraźna zmiana. Jeden z najbardziej dziwacznych romansów ostatnich dziesięcioleci: miłość wielu lewicowców
do islamu. Czyżby jednak przyszłość lewicy i Europy to religia?
Daje to nam wszystko do myślenia: na zachodzie lewica pokochała islam. Efekty widać jej na dłoni.
Płoną kościoły prawie każdego
tygodnia w Europie, ostatnio
podczas mszy w Nicei dokonano
morderstwa na uczestnikach. Odcięto kobiecie głowę. Zastanówcie
się, dokąd zmierza lewica w Europie, lewica w Polsce – wchodząc
do kościołów i atakując wiernych. Powiedziałbym „nie idźcie
tą drogą”, bo zamiast kościołów
w Polsce na Wasze własne życzenie będą meczety… Piszę te słowa, ponieważ coraz więcej osób
w Myszkowie boi się iść do kościoła, a ktoś podburza do ataków…
w którą stronę idziemy? To pytanie pozostawiam otwartym …
minować kogokolwiek zabierając
mu prawo dożycia. A uzależnianie
ochrony prawa do życia dziecka
jeszcze nieurodzonego od jego
stanu zdrowia jest przecież dyskryminacją. Od tej chwili ludzie są
podzieleni, na tych, którym wyrok
Trybunału się podoba i na tych,
którym nie. Ci drudzy protestują - „spacerują”. Obserwując ich
zachowanie, często agresywne,
można odnieść wrażenie, że są oni
przekonani, iż życie ludzkie podlega ochronie tylko w przypadku,
gdy człowiek jest zdrowy. Inaczej
prawo do życia człowiekowi nie
przysługuje. Trudno wyobrazić sobie w XXI wieku, aby ktokolwiek
tak myślał. Stąd akcent z dziecka
nienarodzonego został przez strajkujących przesunięty na „prawa
kobiet”. I tak protestują w imię respektowania praw kobiet. Wydaje
się to paradoksem. Stąd o prawdziwe intencje protestujących trzeba
by zapytać. Dzisiejsza eskalująca
forma protestu jest niedopuszczalna nie tylko ze względu na prezentowane zachowania agresywne i rosnącą falę nienawiści, ale
również ze względu na pandemię
COVID-19. Apelujemy o podjęcie
dialogu społecznego. Rozmawiajmy z naszymi parlamentarzystami,
przed którymi prace nad ustawą.
Mówmy o swoich lękach i obawach, jeśli je mamy. Podpowiadajmy konstruktywne rozwiązania.

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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P I Ł KA N OŻ N A

S T A D I O N
M K S - U
M Y S Z K Ó W
Z OGROMNYM DOFINANSOWANIEM Z MINISTERSTWA SPORTU

Wielka radość zapanowała wśród
zawodników, kibiców i pasjonatów
myszkowskiego sportu. Zakończyły się prace związane z przebudową boiska treningowego MKS
MYSZKÓW. Inwestycja zostanie
zrealizowana dzięki wsparciu
otrzymanemu z Ministerstwa
Sportu, które przeznaczyło na ten
cel ponad 1 mln zł. Jak podkreślają
władze Klubu, dofinansowanie nie
byłoby możliwe, gdyby nie wysiłki
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.

- Cieszę się, że młodzi
sportowcy będą mieli lepsze
warunki do uprawiania
sportu i rozwijania swojej
pasji. MKS MYSZKÓW to
Klub z ponad 70-letnią
tradycją, dlatego zasługuje
na to, żeby dysponować
odpowiednią infrastrukturą.
Jestem przekonana,
że modernizacja boiska
otworzy przed Klubem nowe
możliwości, które przełożą
się na wyniki sportowe
– powiedziała Europoseł
Jadwiga Wiśniewska, która
od początku wspierała Klub
w pozyskaniu dofinansowania
w ramach rządowego
programu „Sportowa Polska”.
W niedzielę, 27 września, na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca stan realizacji inwestycji związanej z przebudową boiska treningowego, na którym na co dzień trenują zawodnicy
MKS-u MYSZKÓW. Całkowity koszt
inwestycji wynosi ok. 2 mln 600
tys. zł. Ministerstwo Sportu w ramach programu „Sportowa Polska
2020” dofinansuje inwestycję
w 50%. Do Myszkowa popłynie
więc dotacja w kwocie 1.313.600
zł. Na konferencji prasowej Tadeusz Bartnik Prezes MKS MYSZKÓW,
podkreślał, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.

- To dla nas ogromny
zaszczyt i wyróżnienie,
że Europoseł Jadwiga
Wiśniewska zaangażowała
się w popieranie wniosku.
Pani Europoseł nie tylko
przy tej inwestycji, ale
także przy wielu innych
przedsięwzięciach
realizowanych przez nasz
Klub, zawsze przyjmuje nas
z otwartym sercem i jest
gotowa wysłuchać naszych
problemów. Także i tym
razem odpowiedziała na nasz
apel i wsparła wniosek
o przebudowę boiska,
dzięki czemu społeczność
Myszkowa, w tym nasi
młodzi zawodnicy będą mieli
warunki do maksymalnego
rozwoju swoich umiejętności.
Dofinansowanie nie byłoby
możliwe, gdyby nie jej
wysiłki - powiedział Prezes
Zarządu MKS MYSZKÓW
Tadeusz Bartnik, przekazując
Europoseł Wiśniewskiej
pamiątkową koszulkę Klubu.

Zadowolenia z decyzji Ministerstwa Sportu nie krył także
były Prezes Zarządu MKS MYSZKÓ W A n d r z e j H u t n i k , k t ó r y
także był mocno zaangażowany w promowanie inwestycji:

- To niezwykle ważny
dzień dla myszkowskiego
sportu, a zwłaszcza dla
zawodników i kibiców
piłki nożnej. Rządowa
dotacja pozwoli przywrócić
stadionowi dawny
blask, przed piłkarzami
stworzy nowe możliwości
treningowe, a także umożliwi
prowadzenie w przyszłości
profesjonalnych rozgrywek.
Na inwestycji skorzystają więc
wszyscy. (rF) foto: MKS

I N W E S TYC J E W S PO RT

H A LA P R ZY K W I AT K O W S K I M N A F I N I S Z U

Niebawem zakończy się budowa
hali przy ZS nr 1 w Myszkowie.
Inwestycję co prawda rozpoczął
poprzedni starosta, ale bez zapewnienia o uzyskaniu środków
zewnętrznych. Ostatecznie Dariuszowi Laseckiemu udało się wkopać akt erekcyjny. O mały włos
i erekcja przeminęłaby z wiatrem.

naciskały na błyskawiczną realizację zamówienia publicznego,
wyjaśnił, że presja organizowania przetargów była duża. Dopytany co to znaczy odpisał:

zostać przystosowana nie tylko
do organizowania wydarzeń sportowych, ale również koncertów
i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym.

„Trwała kampania wyborcza do
samorządów i potrzebne były
sukcesy, a przetargi padały”.

Szacowany koszt budowy to
6.150.000 zł. Inwestycja została
przewidziana na lata 2017-2020.

Nowym władzom samorządu
powiatowego przetarg na budowę hali spędzał sen z powiek,
padało mnóstwo pytań. W 2019
r. dyrektor szkoły Eugeniusz Bugaj próbował na niektóre odpowiedzieć. Zapytany: dlaczego
poprzednie władze powiatu tak

Po wielkich trudach nowemu staroście Piotrowi Kołodziejczykowi
udało się inwestycję doprowadzić
do końca. Będzie to największa
hala sportowa w powiecie, wyposażona zostanie w pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne, z dużą widownią i wszelkim
niezbędnym wyposażeniem. Ma

- Udało nam się pozyskać
na ten cel środki w wysokości
1.959.200 zł, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Dzięki temu wsparciu znacznie
zmniejszyło się finansowanie
z budżetu Powiatu Myszkowskiego – wyjaśnił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. (kk)
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„MECENAS SILESIAE” - PRESTIŻOWA NAGRODA DLA
EUROPOSEŁ JADWIGI WIŚNIEWSKIEJ
Europoseł Jadwiga Wiśniewska została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem „Mecenas Silesiae”, które od 2006
r. jest przyznawane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

-To nagroda dla
najwierniejszych przyjaciół
„Śląska”, takich jak
Pani Europoseł, która
nieustannie wspiera
i wierzy w siłę Zespołu
oraz zawsze jest gotowa
do pomocy w każdym
wymiarze – podkreślił
w laudacji Zbigniew
Cierniak, Dyrektor Zespołu.
Uroczystość odbyła się 25
września w kompleksie Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie,
w 101. rocznicę urodzin Stanisława Hadyny, patrona Zespołu i była połączona z inauguracją 68. sezonu artystycznego.
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Podczas uroczystości Europoseł Jadwiga Wiśniewska odebrała z rąk Zbigniewa Cierniaka
Dyrektora Zespołu, prestiżową
nagrodę „Mecenas Silesiae”,
którą otrzymują osoby wspierające Zespół w działalności programowej, dzięki którym artyści
mogą pracować w lepszych warunkach i reprezentować polską
kulturę w kraju i na świecie.

spotykają się z uznaniem
światowej publiczności,
o czym najlepiej świadczą
niezliczone nagrody i setki
koncertów. To dla mnie
zaszczyt i zobowiązanie
znaleźć się w gronie

najwierniejszych przyjaciół
„Śląska” – powiedziała
Europoseł Jadwiga
Wiśniewska, odbierając
nagrodę.

Koncert inauguracyjny, podczas
którego wybrzmiały kompozycje
i opracowania Stanisława Hadyny

oraz Wojciecha Kilara, połączony
był także z Wojewódzkimi Obchodami Światowego Dnia Turystyki.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska
wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego uhonorowała
przedstawicieli branży turystycznej, wręczając im pamiątkowe
dyplomy za „Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2020”. (rF)

- Od 2005 roku
podejmuję działania
na rzecz wspierania
Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Cieszę
się, że Zespół tak
pięknie się rozwija,
jest rozpoznawalną
marką, a także
wybitnym ambasadorem
polskiej kultury na świecie.
Bogactwo repertuaru
i wysoki kunszt artystyczny
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DĄB PAMIĘCI DLA ŚW. JANA PAWŁA II
W Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach w piątek, 16
października obchodzono XX
Dzień Papieski, z okazji którego uczniowie z Dyrektor Danutą
Służałek-Jaworską oraz Posłem
M a r i u s ze m Tre p k ą z a s a d z i li przed szkołą Dąb Pamięci.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Świętego Jana Pawła II i 42. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły
na Papieża w piątek, 16 paździer-

nika w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach odbyła się uroczystość sadzenia Dębu Pamięci.
Uczniowie szkoły przygotowali
krótką akademię, podczas której
wykonywali ulubione pieśni św.
Jana Pawła II. Następnie Ks. kanonik Stanisław Kotyl z Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach
poświęcił grafikę, którą z inicjatywy Dyrektor Danuty Służałek-Ja-

worskiej wykonał Tomasz Błaszkiewicz z Tychów. Autor nazywa
replikę komputerową – Instalacja św. Duch, z racji tego, że jest
wykonana różnymi technikami
graficznymi, co daje efekt 3D.

- Pragnęłam,
aby w naszej szkole znalazł
się obraz Papieża, z okazji
tak znamienitej rocznicy

jego setnych urodzin, aby
młodzież przechodząc
korytarzem szkoły mogła
stanąć przed tą grafiką
i w ciężkich dla siebie
chwilach pomodlić się do
św. Jana Pawła II – mówi
ze wzruszeniem Dyrektor
Danuta Służałek-Jaworska.

Następną częścią uroczystości
było zasadzenie Dębów Pamięci przez Uczniów Szkoły, a także
przez Posła Mariusza Trepki, z inicjatywy którego do szkoły trafiło
sto sadzonek dębów pochodzących z Nadleśnictwa Brynek. Akcję wspierała również Europoseł Jadwiga Wiśniewska. Każdy
przynależący do społeczności
szkolnej mógł zabrać sadzonkę
i zasadzić ją w swoim ogrodzie.
- Idea sadzenia Dębów Pamięci
zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk
szkolnych, w tym do podjęcia
wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu. Pragnę podziękować Pani Dyrektor i wam drodzy
uczniowie za zaangażowanie
i organizację tak wspaniałej uroczystości. Pielęgnując te drzewka
i patrząc jak wzrastają, będziemy
pielęgnować te wartości, które
zostawił nam nasz Wielki Jan Paweł II. Oby one jak te dęby wrosły
w nasze serca i pozostały w nich
na zawsze – powiedział na zakończenie Poseł Mariusz Trepka.
(teuTates)
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ŁY K ( O ) T R A D Y C J I
Zakończył się projekt „Łyk(o)
tradycji”, realizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Ziemianki”
i Osikową Dolinę nawiązujący do
dziedzictwa kulturowego ziemi
koziegłowskiej. Projekt został dofinansowany kwotą 55 tys. zł przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.
Wniosek w tej sprawie poparła
Europoseł Jadwiga Wiśniewska.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Promocji Kultury w Koziegłowach
odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Łyko(o) tradycji”,
który był realizowany od maja
i obejmował prowadzenie warsztatów rękodzieła z drzewa osikowego, podczas których uczestnicy
mogli poznać dzieje rękodzielnictwa i nauczyć się samodzielnie
wykonywać ozdoby wiórowe.
W uroczystości wzięli udział Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Poseł
na Sejm RP Mariusz Trepka, Staro-

A M B A S A D O R

sta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk,
Wicestarosta Mariusz Morawiec,
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, a także mieszkańcy gminy i uczestnicy projektu.
Zaproszeni goście wręczyli nagrody
osobom, które brały udział w warsztatach. Tuż pod sceną można było
obejrzeć wspaniałe ozdoby, będące
efektem prac i nauki rękodzieła.

wonej Paradzie w Warszawie).
Warsztaty urozmaicały spotkania z członkiniami KGW „Ziemianki”, które powstało w 1930 roku
i jest szczególnie zaangażowane
w podtrzymywanie tradycji rękodzieła z wiórek drzewnych. (rF)

P r ze d s i ęw z i ę c i e by ł o a d re sowane zarówno do dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych.
W 25 grupach warsztatowych
wzięło udział blisko 600 osób,
co dało łącznie 125 godzin zajęć. Obejmowały one prezentację
historyczną dotyczącą tradycji
osikowego łyka i wyrobów osikowych. Podczas każdego warsztatu uczestnicy wykonywali m.in.
figurkę Orła Białego z wiórków
drewna (jest to miniatura trzymetrowego Orła, który uczestniczył w 2019 roku w Biało-Czer-

K U LT U R Y

TADEUSZ PUSZCZEWICZ – ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
Koziegłowski malarz, Tadeusz
Puszczewicz, świętował benefis
60-lecia pracy artystycznej. Jest
twórcą ponad 600 obrazów olejnych i grafik prezentujących zabytki i walory przyrodnicze Jury
K ra kow s ko - C zę s t o c h ow s k i e j .
Jubilat z rąk Europoseł Jadwigi
Wiśniewskiej odebrał Odznakę
Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
25 września, w Galerii Promo-Arte w Koziegłowach, odbył się
wernisaż prac koziegłowskiego
artysty Tadeusza Puszczewicza. To
był niezwykły wieczór pełen podniosłych słów pod adresem Jubilata i jego twórczości. Koziegłowski artysta jest bowiem malarzem
tworzącym dzieła o niezwykłej
sile wyrazu. Ogromną wartością

jego obrazów jest ocalenie od zapomnienia wielu nieistniejących
dziś zabytków. Przez lata stworzył
m.in. cykle jurajskich warowni, kościołów, kapliczek, pejzaży. Cechą
szczególną jego dzieł jest niezwykła dbałość o detal. W ten sposób
udokumentował z fotograficzną
precyzją wiele charakterystycznych dla gminy Koziegłowy miejsc.
Punktem kulminacyjnym wieczoru było odznaczenie Benefisanta
Odznaką Honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, którego dokonała
Europoseł Jadwiga Wiśniewska:

- Jest pan ambasadorem
jurajskiego piękna, które
ma niepowtarzalną
i ponadczasową wartość.
Każdy z pana obrazów,
rysunków i grafik, oprócz

walorów artystycznych jest
także opowieścią o miejscach,
wydarzeniach i osobach
ważnych dla jurajskiej
ziemi. Jestem dumna,
że z koziegłowskiej ziemi
wywodzą się tacy Mistrzowie
– powiedziała Europoseł
Wiśniewska, gratulując
artyście prestiżowego
wyróżnienia.
Podziw i uznanie dla prac Jubilata wyraził również Starosta
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk:

- W swoich dziełach
sięga pan po tematy
uniwersalne, ale również
utrwala naszą lokalność
z pięknem tutejszego
krajobrazu, unikalnych miejsc
i przepięknej architektury.
Wartość pana obrazów jest
nieprzemijająca. Poprosiłem
kiedyś, aby namalował pan
kościół św. Wawrzyńca w innej
nieco scenerii, a pan stworzył
przepiękne dzieło, które
zachwyca szczegółowością
i wywołuje wielkie emocje
– powiedział Starosta
Myszkowski wręczając Artyście
pamiątkową statuetkę.
Podczas spotkania nie zabrakło
okolicznościowego tortu i grom-

kiego „Sto lat” na cześć Jubilata,
a wielki fotel, na który siedział
artysta otoczyły naręcza kwiatów.
Tadeusz Puszczewicz nie ukrywał
wzruszenia. Podziękował zgromadzonym za obecność i ciepłe
słowa, a władzom gminnym i powiatowym za okazane wsparcie.

– Wasza obecność tutaj
jest dla mnie bodźcem do
dalszej pracy – powiedział ze
wzruszeniem.
Podczas wernisażu wystawion o 2 4 p r a ce Ta d e u s z a P u s z czewicza, które stanowią zaledwie ułamek jego dorobku.
Na uroczysty benefis z okazji
60-lecia pracy twórczej Artysty
przybyli m.in. Europoseł Jadwiga
Wiśniewska, Poseł na Sejm RP Ma-

riusz Trepka, Starosta Myszkowski
Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Burmistrz Myszkowa
Włodzimierz Żak, Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk, Dyrektor
Biura Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Częstochowie Adam Markowski, Dyrektor Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie Zofia Jakubczyk, rodzina, przyjaciele
i osoby, dla których twórczość koziegłowskiego malarza ma wielką
wartość. Komisarzem Wystawy była
Agata Kuban, a spotkanie poprowadziła Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Renata Garleja.
Robert Frycz
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KOLEJNE INWESTYCJE SPORTOWE W POWIECIE
Z
R Z Ą D O W Y M
W S PA R C I E M

Zespół Szkół w Koziegłowach
oraz Szkoła Podstawowa w Gniazdowie otrzymały rządowe wsparcie w ramach programu „Sportowa Polska”, który skierowany jest
na rozwój lokalnej infrastruktury
sportowej. Dzięki dofinansowaniu
w Koziegłowach powstała nowa
bieżnia i skocznia, a w Gniazdowie otwarto wielofunkcyjne boisko. O środki na ten cel skutecznie zabiegała Europoseł Jadwiga
Wiśniewska, za co dziękował
zarówno Jacek Ślęczka Burmistrz
Miasta i Gminy Koziegłowy, jak
i dyrektorzy obu placówek.
Celem programu „Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących
obiektów sportowych na terenie
całego kraju. To właśnie w jego
ramach dwie szkoły z naszego
powiatu otrzymały 50% dofinansowania na inwestycje w rozwój
bazy sportowej. Pozostałą część
brakujących środków przekazała Gmina i Miasto Koziegłowy.
Dzięki dotacji z Ministerstwa
Sportu, przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie wybudowano wielofunkcyjne boisko, które
będzie służyło uczniom, a także
społeczności lokalnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
1.622.493,78 zł, w tym 811.246
zł dotacji. Rządowe wsparcie trafiło także do Zespołu Szkół w Koziegłowach, gdzie wybudowano
bieżnię i skocznię. Łączny koszt
tego zadania wyniósł 389.242
zł, w tym 194.621 zł dotacji.

– Chciałbym
podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się
do powstania tych
wspaniałych obiektów.
Pani Europoseł Jadwiga
Wiśniewska wspierała
te projekty nie tylko
otwartym sercem,
radością, ale i sportowym
zaangażowaniem. Dziękuję
również Staroście Piotrowi
Kołodziejczykowi, który,
jeszcze jako mój zastępca,
był przy wyborze,
wspieraniu, akceptacji,
różnych dyskusjach,
by te projekty były
jak najlepiej napisane
i przygotowane, od
momentu zaprojektowania
po złożenie wniosków.
Chciałbym podziękować

Samorządowi Gminy
i Miasta Koziegłowy
w osobach pań i panów
radnych - za podjęcie
decyzji, aby samorząd
współfinansował te
ważne zadania. Nie byłoby
tych dokonań, gdyby nie
rządowy program wsparcia,
który pozwolił na bardzo
duży przepływ funduszy
na takie właśnie inwestycje
lokalne w bazę sportową,
do czego przyczynili się
pani Europoseł Jadwiga
Wiśniewska i pan
Poseł Mariusz Trepka
– powiedział Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegłowy
Jacek Ślęczka.

- Cieszę się, że w gminie Koziegłowy powstały kolejne obiekty sportowe współfinansowane
z rządowych środków. To bardzo ważne wsparcie, zwłaszcza
dla mniejszych szkół, takich jak
Gniazdów. Był moment zagrożenia dla tej szkoły i dla tej społeczności lokalnej. Niemal podjęto
wówczas decyzję o zamknięciu
placówki. Wtedy trzeba było
stanąć po stronie dzieci, młodzieży i rodziców. Dziś widzimy,
że szkoła przetrwała, ma już ponad sto lat. Niech służy uczniom,
a my dorośli, będziemy robić
wszystko, aby wciąż piękniała
i rozwijała się dla was – mówiła
Europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Otwarcie nowych obiektów
sportowych odbyło się w sobotę, 26 września. W uroczystości
wzięli udział Europoseł Jadwiga
Wiśniewska, Poseł na Sejm RP
Mariusz Trepka, Burmistrz Gminy
i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, były Radny Gminy Krzysztof
Pluciński, zbiegający o budowę
bieżni, mieszkańcy i młodzież.
Starosta Piotr Kołodziejczyk
i Wicestarosta Mariusz Morawiec pogratulowali społeczności
szkolnej w Koziegłowach wspaniałego obiektu i przekazali upominki w postaci elektronicznych
stoperów do mierzenia czasu.
Poświęcenia obiektów dokonali ks. Wojciech Torchalski i ks.
proboszcz Michał Wylazłowski.
- Cieszę się, że to boisko wreszcie mogło powstać. Pamiętam, jakie były plany, jak określano przyszłe położenie obiektu. Na szczęście mamy świetny program „Sportowa Polska”. Dodam, że w jego

ramach w powiecie myszkowskim,
również dzięki wsparciu Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej powstaje także hala sportowa z dofinansowaniem prawie 2 mln zł, a całość inwestycji wyniesie 6 mln zł.

To kolejny dowód na to, że infrastruktura sportowa w naszym powiecie staje się coraz lepsza – mówił starosta Piotr Kołodziejczyk.

Uroczystości towarzyszyła piękna oprawa artystycz-

na, którą przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gniazdowie wraz z wokalistkami ze Studia Piosenki w Koziegłowach - Wiktorią Konieczniak i Angeliką Krajewską.(rF)
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BOKS

MYSZKOWSCY PIĘŚCIARZE Z SUKCESAMI

W ramach XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, 20 października 2020 roku w Kraśniku miało miejsce uroczyste otwarcie
turnieju w boksie w kategorii
kadetek i kadetów. Wiele walk
było emocjonujących, choć w
finałach triumfowali faworyci.
Turniej kadetów śledził trener
kadry narodowej Krzysztof Szot.
Wzięli w nim udział zawodnicy
klubu LKS BOKS Myszków, którzy mogą pochwalić się ogromnym sukcesem - wywalczyli dwa
złote medale. W swojej walce
finałowej w kategorii wagowej
60 kg Oliwier Szot pokonał zawodnika reprezentującego barwy
BKS Skorpion Szczecin - Wiktora
Kaźmierczaka. Drugi złoty medal
dla myszkowskiego klubu zdobył
Nikolas Pawlik w kategorii 46 kg,
pokonał Sebastiana Kawuloka

zawodnika klubu GUKS Carbo Gliwice. Ogromne gratulacje należą
się nie tylko zdolnym myszkowskim pięściarzom, ale również
trenerowi Szotowi, który dzięki
swojej wiedzy oraz ogromnemu
doświadczeniu wpływa na rozwój
swoich wychowanków oraz całego klubu. Myszkowscy zawodnicy
udowadniają, że są polską nadzieją na sukcesy międzynarodowe.

Boks w programie olimpijskim
pojawił się po raz pierwszy na
Igrzyskach Olimpijskich w Saint
Louis w 1904. Polscy bokserzy
zdobyli na Igrzyskach Olimpijskich aż 43 medale, w tym 8
złotych, 9 srebrnych i 26 brązowych. Mamy nadzieję, że w przyszłości liczba medali dla Polski
zwiększy się dzięki myszkowskim zawodnikom prowadzonych
przez trenera Krzysztofa Szota.
Kuba Lamch

JU-JITSU

12

MEDALI

Za nami III Ju JItsu Silesian
Open, który odbył się w na hali
MOSiR-u w Katowicach 18 października. W zawodach rywalizowało 246 zawodników reprezentujących aż 40 klubów. W związku
z obostrzeniami turniej odbył się
bez udziału publiczności. Zawodnicy podczas zawodów poruszali
się po obiekcie z zachowaniem
dystansu społecznego oraz zasłaniając usta i nos, jedynie podczas pojedynków zdejmowano
maseczki. Na szczególną uwagę
zasługują zawodnicy reprezentujący klub Musashi Żarki Letnisko.
Team z powiatu myszkowskiego
może pochwalić się ogromnym
sukcesem, jakim jest wywalczenie aż 12 medali. Nasi fighterzy
startowali w różnych kategoriach,
a ich imponujące dokonania
przedstawiały się następująco:
U12
Jakub Kulak III miejsce ne-waza
Gabryś Marek V miejsce ne-waza
U14

Wiktoria Hejduk I miejsce fighting,
I miejsce ne-waza, I miejsce ne-waza no gi
Zosia Maliszewska II miejsce ne-waza, III miejsce fighting
Aleks Kudrys I miejsce fighting
U16
Adam Hejduk II miejsce fighting
Wojtek Trefuń II miejsce ne-waza
U18
Paweł Trefuń I miejsce fighting
73 kg, II miejsce fighting 66 kg, III
miejsce ne-waza
Nie można zapomnieć o trenerach Krystianie Pakule i Pawle Janoszce, którzy odpowiednio przygotowali podopiecznych i wspierali na turnieju. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników
i życzymy dalszych sukcesów.
Kuba Lamch

D LA

MUSASHI
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Odnawialne Źródła Energii
Odnawialne Źródła Energii to idealny sposób na połączenie ekologii
z ekonomią. Eksperci twierdzą, że nie
ma lepszego sposobu na obniżenie
rachunków. Polacy coraz stawiają
na niepodlegające deficytowi źródła.
Co kryje się po tym trzyliterowym
skrótem OZE? Odnawialne Źródła
Energii to te – jak wskazuje nazwa
– które same się odnawiają i stanowią coraz większą konkurencję
dla tych tradycyjnych rozwiązań jak
węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Do OZE zaliczamy najczęściej:

cieplnej na energię elektryczną –
dzięki specjalnym wieżom słonecznym. Instalacje fotowoltaiczne to
świetne rozwiązanie nie tylko dla
osób fizycznych, ale także dla firm.
Inwestycja szybko się zwraca, a nawet przynosi zyski. Atutem instalacji jest żywotność paneli PV – aż do
35 lat. Wadą jest zmienna pogoda,
zachmurzenie obniża sprawność
ogniw. Te utrudnienia w praktyce nie zakłócają jednak znacząco
sprawnego działania instalacji.

we sposoby wykorzystania energii mechanicznej i grawitacyjnej
wody. Wyróżnia się elektrownie
przepływowe, pływowe, szczytowo-pompowe oraz zapory wodne.
Energia

geotermalna

Uzyskiwana jest ze znajdujących
się pod powierzchnią wody, skał
i gruntu. Najlepszym dowodem
na występowanie tego rodzaju
energii są gorące wody gruntowe
– gejzery. Głównym sposobem po-

- energię wiatrową,
- wodę,
- energię geotermalną,
- biomasę.

Na popularność OZE wpływ ma także możliwość pozyskania atrakcyjnego dofinansowania na częściowy lub
całkowity zwrot kosztów inwestycji.
E n e r g i a

s ł o n e c z n a

Wykorzystuje się ją na wiele sposobów. Można zamienić ją na energię elektryczną, a to jest możliwe
dzięki ogniwom fotowoltaicznym
montowanym w panelach słonecznych. Można także uzyskać z niej
energię cieplną przy użyciu kolektorów słonecznych. Istnieje również możliwość zamiany energii

E n e r g i a

w i a t r o w a

To bardzo popularny sposób pozyskania energii. Ma tylu samo przeciwników co zwolenników. Ci drudzy twierdzą, że ten rodzaj OZE nie
emituje żadnych zanieczyszczeń do
środowiska. Przeciwnicy zaś przedstawiają niezliczone argumenty
za szkodliwością turbin wiatrowych
i emitowanych przez nich szkodliwych czynnikach dla środowiska. Tak
czy inaczej, najlepiej, gdy stawia się
je na nieużytkach rolnych, w miejscach, gdzie prędkość wiatru jest
naprawdę duża. Budowa farm wiatrowych to duża inwestycja, wymagająca większych nakładów, rzadko
decydują się na nią osoby fizyczne.
E n e r g i a

w o d n a

Źródłem tego sposobu pozyskiwania energii są wszelkie możli-

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.

50 kW NA START
N O W Y
P R O G R A M
W F O Ś i G W W K ATOW I C AC H
D L A S E K T O R A M Ś P
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków w Programie
„50 kW na start” trwa od października 2020 r. To pierwszy tego
typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpośrednio
do sektora MŚP. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł.

- Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową takiej
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto więc
wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę skierowaną do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie
dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie do 100 proc.
kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel
10 mln zł, z czego 1 mln to dotacje – wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

- energię słoneczną,

OZE z racji niewyczerpywanych
zasobów nie ulegają wahaniom
cenowym niekorzystnym dla konsumentów. Ceny nie są też uzależnione od gigantycznych koncernów
dystrybuujących energię. Dzięki
zamontowaniu w gospodarstwie
domowym instalacji korzystającej
na przykład z energii słonecznej
każdy z nas może stać się producentem energii elektrycznej – samodzielnie decydując o jej ilości
i poniesionych kosztach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych
osoba fizyczna wytwarzająca energię na własny użytek, może jej
nadmiar przekazać elektrowni.

®
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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)

zyskiwania energii geotermalnej są
odwierty, można ją także pozyskiwać
za pomocą gruntowych pomp ciepła.
Pozyskaną w ten sposób energię
wykorzystuje się zwykle do zaspokajania potrzeb cieplnych, rzadziej
do produkcji energii elektrycznej.
B
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To nic innego jak produkty organizmów żywych – zwierząt, roślin oraz
mikroorganizmów. Z biomasy wytwarza się biopaliwa, będące alternatywą dla tradycyjnych paliw. Biopaliwa występują w stanie ciekłym,
gazowym i stałym. Źródłami biomasy mogą być: słoma, drewno, odchody zwierzęce, odpady organiczne,
oleje roślinne itp. Dużym atutem
biopaliw jest możliwość wytwarzania ich z produktów będących już
w obiegu (np. w leśnictwie chrust).

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

Program „50 kW na start” wystartował 1 października 2020 r. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie na zabudowę mikroinstalacji
fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW.To pierwszy taki projekt w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP.
- Dla naszych inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii, a fotowoltaika się opłaca. Panele fotowoltaiczne działają przez cały rok,
a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie stale się zmienia. Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, które wyprodukuje
fotowoltaika, firma może przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać
je w późniejszym okresie. To rozwiązane jest szczególnie korzystne dla firm, które mogą oszczędzić na samodzielnej produkcji prądu,
dodatkowo budując ekologiczny wizerunek marki. To idealny sposób
na podniesienie atrakcyjności i wartości biznesu – podkreśla dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. (KSSE), która aktywnie współpracuje z katowickim Funduszem.
Nabór będzie odbywał się w trzech rundach, do końca tego roku.
Pierwsza runda trwała do 30 października, druga potrwa od 2 do 30 listopada, a trzecia od 1 do 31 grudnia 2020 r. W przypadku wyczerpania
alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz
zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.
Wszystkie szczegóły Programu „50 kW na start” dostępne są
na stronie WFOŚiGW w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl

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

facebook.com/demokratyczna
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RU S Z A D RU G A C Z Ę Ś Ć P RO G R A M U „ C Z YS T E P OW I E T R Z E ” 2 . 0

W Y Ż S Z E D OTAC J E I W I Ę K S Z A W S P Ó Ł P R ACA Z G M I NA M I
Nawet 37 tys. zł dotacji na wymianę kopciucha i termomodernizację domu mogą otrzymać
osoby o najniższych dochodach
w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0. Konieczne będzie wydawane przez
gminę zaświadczenie o dochodach. Za obsługę wniosku gminy mogą otrzymać nawet 100
zł refundacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozpoczął 21 października 2020
r. przy jmowanie wniosków.

- Program Czyste Powietrze
cieszy się w województwie
śląskim ogromnym
zainteresowaniem.
Pokazał to zarówno sukces
wakacyjnego Mobilnego
Biura, które z ekspertami
Funduszu objeżdżało gminy
naszego regionu, jak i ponad
22 tysiące złożonych od
początku Programu wniosków

na łączną kwotę około 342
mln zł. Jesteśmy przekonani,
że uruchomienie drugiej części
Programu spowoduje jeszcze
większe zainteresowanie,
dzięki czemu wyeliminowanych
zostanie jeszcze więcej starych
kopciuchów, zatruwających
nasze środowisko – mówi
Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.

To kolejny ważny krok
w walce ze smogiem, który
ograniczamy, inwestując
w termomodernizację polskich
domów jednorodzinnych
i wymianę starych,
nieefektywnych źródeł ciepła
oraz montaż odnawialnych
źródeł energii – mówi Michał
Kurtyka, minister klimatu
i środowiska.

Przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu
„Czyste Powietrze” 2.0 weszły
w życie na początku października.

To druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0. Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne
dofinansowanie, konieczne jest
otrzymanie zaświadczenia o dochodach, wydawane przez gminę.
Żądanie takiego zaświadczenia
osoby zainteresowane mogą złożyć w gminie osobiście, pocztą
albo przez platformę ePUAP.
O wydanie zaświadczenia należy
się zwrócić do gminy zgodnie ze
swoim miejscem zamieszkania.

- Otwiera nam to drzwi do
wzmocnionej współpracy
z gminami, które są
zobligowane do wydawania
zaświadczeń uprawniających
mniej zamożnych beneficjentów
programu do podwyższonego
poziomu dofinansowania.

- Drugą część „Czystego
Powietrza” uruchamiamy, licząc

na efektywną współpracę
z gminami, biorącymi na siebie
dodatkowe obowiązki. Dlatego
też – na podstawie nowych
zapisów porozumień –
będziemy premiować gminy
za skutecznie składane
wnioski w ramach programu.
Przewidujemy refundację
w wysokości do 100 zł
za obsługę wniosku naszych
beneficjentów – wyjaśnia Paweł
Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.
Według obowiązujących od
połowy maja nowych zasad programu „Czyste Powietrze” 2.0,
osoby fizyczne (właściciele lub
współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach
miesięcznych do 1400 zł/os.
(gospodarstwa wieloosobowe)
lub do 1960 zł (gospodarstwa
jednoosobowe), mają szansę
na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu
dofinansowania (pierwsza część
programu). To oznacza, że mogą
starać się o wsparcie do 25 tys.
zł przy wymianie źródła ciepła
oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł,
jeśli inwestycja obejmuje pompę
ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu
PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).
„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł
na lata 2018-2029. Jego celem
jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października
2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
– złożono w sumie ponad 172
tys. wniosków o dofinansowanie,
na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

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

®

Nakładana jest
przez powiatową inspekcję
sanitarno-epidemiologiczną
na osoby, które były narażone
na zakażenie SARS-CoV-2

oraz na obcokrajowców
przekraczających granicę
zewnętrzną UE

współdomownicy mogą zostać objęci
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym

Zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa www.gov.pI/kwarantannadomowa

Trwa 10 dni

Co powinieneś wiedzieć
o kwarantannie?

październik 2020				
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Zachowaj
zasady
higieny

Monitoruj
temperaturę
ciała minimum
2 razy dziennie

Dowiedz się więcej na
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

Nie
wychodź
do sklepu

Infolinia NFZ

800 190 590

Nie spotykaj
się z innymi
osobami

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności,
utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów,
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku
zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Co robić podczas kwarantanny?

Nie
opuszczaj
domu

Czego nie robić podczas kwarantanny?

x
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zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na jaki czas?

• Na osoby, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2
• Na obcokrajowców przekraczających granicę RP, stanowiącą granicę
zewnętrzną UE

Przez kogo?
• Przez PSSE na podstawie
indywidualnej decyzji
• Z mocy prawa w przypadku
przekroczenia granicy RP

• 10 dni licząc
od dnia następującego
po ostatnim dniu
narażenia albo styczności
• 10 dni licząc
od dnia następującego
po przekroczeniu granicy

Bądź odpowiedzialny!
Pozostań w domu.

Nie wychodź do sklepu czy urzędu.

Poproś (telefonicznie) o pomoc w zrobieniu zakupów znajomych lub sąsiadów
lub zrób zakupy online.
Nie spotykaj się z innymi osobami.
Zadbaj o częstą higienę rąk.

Dezynfekuj powierzchnie, których często dotykasz (klamki, włączniki, uchwyty,
ekran telefonu).

Monitoruj stan swojego zdrowia, mierz temperaturę ciała.

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ. W przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Więcej informacji znajdziesz na www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

