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Prawo i Sprawiedliwość odrobiło przez 
kilka rządowych kadencji lekcje. Lokalni 
działacze partii zaczęli korzystać z pub-
licznych pieniędzy. Oczywiście legalnie. 
W powiecie myszkowskim dwa lata temu 
powstało stowarzyszenie, które w tym 
roku AKTYWNIE pozyskuje środki – zwłasz-
cza z tych samorządów, w których rządzą 
działacze PiS.

Na liście członków „Aktywnej Jury” są 
działacze partii i ich rodziny. Gdyby po-
równać uczestników pikniku z listą decy-
dentów – miałoby się więcej trafień niż 
w bingo. W „działaniu na rzecz mieszkań-
ców” przeszkodziła „społecznikom” tylko 
pogoda. Zaplanowany na początek czerw-
ca piknik, na którego organizację „aktyw-
ni” pozyskali środki z Miasta Myszkowa, 
nie mógł się odbyć. Deszcz pokrzyżował 
plany. Z wielkiej fety nici, na pocieszenie 
tylko kilka zdjęć i to jedno – warte więcej 
niż milion dolarów – z zastępcą kierownika 
biura powiatowego ARiMR i wiceprezesem 
„Aktywnej Jury” – Bożeną Łapaj w stroju 
minionka. W każdym innym przypadku 
za taką postawę należałaby się nagroda, 
ale w to, że pani Łapaj wcisnęła na siebie 
to wdzianko ku chwale wszystkim małym 
mieszkańcom miasta naprawdę trudno 
uwierzyć. W okręgu, z którego ostatnio 
startowała lewa ręka posła – szykuje się 
niezła walka o jedynkę w wyborach do 
samorządu powiatowego. Bożena Łapaj 

powalczy z Jolantą Koral, a może nawet 
z Jarosławem Kumorem. Niewykluczone, 
że będzie musiała stanąć w szranki ze 
swoim pryncypałem Mariuszem Trepką... 
Może włożenie stroju minionka miało 
przekonać o trudzie, poświęceniu i znoju 
zwiększając tym samym szansę do jedyn-
ki.

Opublikowanie zdjęcia Bożeny Łapaj 
na facebooku zachęciło niegowskiego 
don Kichota i nieoficjalnego rzecznika PiS 
do walki o dobre imię partii i jej przedsta-
wicielki. Do boju o Bożenę wyruszył nie-
gowski radny Daniel Piedo. Zaczął skrom-
nie, że to była bardzo fajna inicjatywa dla 
najmłodszych, że to pani Bożeny sprawa 
co robi w wolnym czasie, że sprawia mi to 
ból (pewnie czterech liter), bo ja zajmuję 
się pisaniem uszczypliwości, a w tym cza-
sie Łapaj działa na rzecz najmłodszych. 
Radny próbował wmówić mi, że zwracając 
uwagę na strój pani kierownik, nie popie-
ram organizacji takich wydarzeń… Prosi-
łam tylko o jedno – niech się Bożena Łapaj 
przebiera, jeśli chce, ale za swoje.

Najlepiej dyskusję podsumował pan Da-
riusz „ta pani straszy dzieci, a nie działa, 
to raz, takich dupolizów to dużo w tej pi-
sowskiej mafii?”. Widać opinia pana Darka 
do minionka dotarła i nawet ją przekona-
ła, bo podczas kolejnej edycji pikniku 
wystąpiła już przebrana za samą siebie. 

Nic lepiej nie zapowiada nadchodzących wyborów od wzmożonej aktywności lokalnych polityków. Dla zdobycia głosów potrafią zrobić naprawdę dużo. Na przykład lewa ręka posła Mariusza Trepki, 
która w tej kadencji została zastępcą kierownika ARiMR w Myszkowie, wcisnęła na siebie strój minionka i paradowała w nim podczas pikniku organizowanego za publiczne pieniądze. Podczas tej samej 
imprezy, którą fundowało miasto Myszków żarecki radny – ten, co za kołnierz nie wylewa - wystąpił w koszulce z napisem „kandydat na burmistrza Gminy Żarki”. Nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać?
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                                                           Dnia 23 czerwca 2022 roku 
 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny 
w składzie następującym: 

   Przewodniczący Sędzia SO Ewa Tomczyk 
   Protokolant sekr. sąd. Anna Frankowska  

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim  
na rozprawie  
sprawy z powództwa Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel   
przeciwko Jarosławowi Mazanek oraz Jarosławowi Mazanek i Sylwii Mazanek 
wspólnikom spółki cywilnej Myszpress  
o ochronę dóbr osobistych  
 

1. zobowiązuje pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwię Mazanek do usunięcia ze 
stron internetowych: https://www.gazetamyszkowska.pl  
i https://www.kurierzawiercianski.pl 
-  następujących materiałów prasowych: „Nie odzyskała dzieci… Sędzia nie 
przyszła do pracy”, „Mimo podejrzenia, że jechała pijana – sędzi nie zatrzymano 
prawa jazdy”, „Sprawa sędzi na promilach trafiła aż do Zamościa”,  
-  dwóch komentarzy osoby posługującej się nickiem użytkownik 
zamieszczonych do materiałów prasowych opublikowanych na stronach: 
https://www.gazetamyszkowska.pl/wiadomości/5611.90-osob-podpisalo-apel-
o-powrot-oli-do-mamy  
i https://www.gazetamyszkowska.pl/wiadomisci/5283.nie-odzykala-dzieci-
sedzia- nie przyszla-do-pracy 
- wpisu dotyczącego osoby powódki Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel z materiału 
„Nie wszystkim warto życzyć dobrze”, 
- fotomontażu z użyciem wizerunku powódki Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel w 
stroju urzędowym w materiale prasowym „W samochodzie sędzi było aż 8 
butelek z alkoholem”; 

2. zobowiązuje pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwię Mazanek do usunięcie lub 
uniemożliwienie korzystania z hiperłączy (linków) przez innych użytkowników 

i usługodawców internetowych prowadzących do materiałów prasowych: „Nie 
odzyskała dzieci… Sędzia nie przyszła do pracy” „Mimo podejrzenia, że jechała 
pijana – sędzi nie zatrzymano prawa jazdy”, „Sprawa sędzi na promilach trafiła 
aż do Zamościa”; 

3. zobowiązuje pozwanego Jarosława Mazanka jako redaktora naczelnego Gazety 
Myszkowskiej i Kuriera Zawierciańskiego do opublikowania oświadczenia na 
stronach internetowych pod adresami https://www.gazetamyszkowska.pl, 
htpps://www.kurierzawiercianski.pl w formie wyskakującego okienka (Pop-up) 
widocznego dla użytkownika zaraz po otwarciu strony przy czym okienko 
powinno mieć rozmiar 15 cm (szer.), 10 cm (wys.) czarną czcionką Times New 
Roman rozmiar 20, na białym tle wraz z zobowiązaniem do utrzymania tej 
funkcji przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku 
a także w wydaniach papierowych Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego na pierwszej stronie jako pierwszy materiał pod winietą przez 
4 kolejne wydania o następującej treści: „Jako redaktor naczelny Gazety 
Myszkowskiej i Kuriera Zawierciańskiego przepraszam Panią Agnieszkę 
Pieńkowską-Szekiel za naruszenie jej dóbr osobistych - dobrego imienia osoby 
wykonującej zawód sędziego w materiałach prasowych, których jest autorem – 
Jarosław Mazanek”; 

4. zobowiązuje pozwanego Jarosława Mazanka jako redaktora naczelnego Gazety 
Myszkowskiej i Kuriera Zawierciańskiego do opublikowania oświadczenia na 
stronach internetowych pod adresami https://www.gazetamyszkowska.pl, 
htpps:// www.kurierzawiercianski.pl w formie wyskakującego okienka (Pop- up) 
widocznego dla użytkownika zaraz po otwarciu strony przy czym okienko 
powinno mieć rozmiar 15 cm (szer.), 10 cm (wys.) czarną czcionką Times New 
Roman rozmiar 20, na białym tle wraz z zobowiązaniem do utrzymania tej 
funkcji przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku 
a także w wydaniu papierowym Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego na pierwszej stronie jako pierwszy materiał pod winietą  
o następującej treści: „Jako redaktor naczelny Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego przepraszam Panią Sędzię Agnieszkę Pieńkowską-Szekiel za 
naruszenie jej wizerunku, czego szczerze żałuję i za co ubolewam - Redaktor 
Naczelny – Jarosław Mazanek”  

5. zobowiązuje pozwanego Jarosława Mazanka i Sylwię Mazanek – wspólników 
spółki cywilnej Myszpress jako wydawców Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego do opublikowania oświadczenia na stronach internetowych 
pod adresami https://www.gazetamyszkowska.pl, 
https://www.kurierzawiercianski.pl w formie wyskakującego okienka (Pop-up) 
widocznego dla użytkownika zaraz po otwarciu strony przy czym okienko 
powinno mieć rozmiar 15 cm (szer.), 10 cm (wys.) czarną czcionką Times New 
Roman rozmiar 20, na białym tle wraz z zobowiązaniem do utrzymania tej 
funkcji przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku 
a także w wydaniu papierowym Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego na pierwszej stronie jako pierwszy materiał pod winietą  
o następującej treści: „Jako wydawcy  Gazety Myszkowskiej i Kuriera 
Zawierciańskiego przepraszamy Panią Sędzię Agnieszkę Pieńkowską-Szekiel za 

O G Ł O S Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

NIEPRAWOMOCNY

Artykuł „Syn posła w miejskiej spół-
ce” był przyczynkiem wielu dyskusji. 
Napisaliśmy w nim, że Krzysztof Trepka 
– syn posła z Moczydła zasiada w radzie 
nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Myszkowie, a powołany został 
uchwałą zwyczajnego zgromadzenia 
wspólników. Dokument nie jest dostęp-
ny w biuletynie informacji publicznej 
czy na stronie spółki. W artykule ujęto 
również, że ktoś 33-latka rekomendował 
do owej rady. Redakcja zadała szereg py-
tań – wywołując dyskusję społeczną. Ich 
gro wysłano też do właściciela spółki. 
Minął miesiąc od publikacji tekstu, nie-
stety do czasu wydania kolejnego nu-
mery gazety nie udało się burmistrzowi 
Miasta Myszkowa odpowiedzieć. Udało 
się natomiast wymienić wiele ciekawych 
zdań z bohaterem artykułu.

Młody Trepka poinformował redakcję, 
że pokrewieństwo z posłem nie ma nic 
wspólnego z powołaniem do rady. Wie-
rzymy, że wszyscy tak go uwielbiają, 
że przedstawiciele związków zawodo-
wych – czynni działacze PiS – aktywnie 

od pewnego czasu lajkują mu posty. 
Wcześniej tą wyjątkową przyjaźnią nie 
pałali. Krzysztof uważa, że został wy-
brany do rady nadzorczej głosami kole-
gów i koleżanek, twierdzi, że się tam nie 
pchał. Przyznał też między wierszami, 
że jego tato zaangażował się w próbę 
zamknięcia DEMOKRATYCZNEJ, choć nie 
był inicjatorem. Działa w tym zakresie 
bardzo aktywnie, wymaga absolutnego 
posłuszeństwa i wykonywania rozkazów.

Gdyby nie DEMOKRATYCZNA wyborcy 
nie znaliby historii edukacji czy pracy 
zawodowej posła, bo ten ją skrzętnie 
ukrywa. Informacje o ukończeniu szko-
ły zawodowej są dla parlamentarzysty 
taką hańbą, że na uroczystościach nie 
przyznaje się do bycia absolwentem Ze-
społu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego 
w Myszkowie. Mechanik czy kierowca za-
wodowy z niego żaden, może są jednak 
jakieś plusy niepracowania w wyuczo-
nym zawodzie – posiadacze pojazdów 
i uczestnicy ruchu drogowego są bez-
pieczniejsi. W Wikipedii wyczytać może-
my za to, że to manager – z krwi i kości. 

Historię jego zarządzania też już słysze-
liśmy – ani Myszkowskiej Fabryki Naczyń 
Emaliowanych już nie ma, ani ośrodka, 
którym kierował. W szkole też orłem 
nie był, a dzieje Polski i świata zawsze 
sprawiały mu sporo problemów. „Pamię-
tam, skąd jestem” - zwykł mawiać. Trud-
no powiedzieć, czy inni chcą pamiętać, 
skąd poseł pochodzi. Mariusz Trepka tak 
szanuje mieszkańców Moczydła, opowia-
dając, że zrobił im chodnik, a oni dalej 
chodzą drogą...

Mariusz Trepka – zdaniem syna – nie 
był też sprawcą awansu kapitana Szo-
guna – Mateusza Nocunia na Zastępcę 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Myszkowie. Tak się 
składa, że wysoko postawieni działacze 
myszkowskiego PiS mieli całkiem od-
mienne zdanie na ten temat. Przekaza-
no redakcji, że sam Mariusz Trepka inter-
weniował w Warszawie w sprawie tego 
awansu. Enigmatycznie K. Trepka wyja-
wił, że „sam komendant chciał właśnie 
jego”. Ciekawe który komendant? Powia-
towy – Sergiusz Wiśniewski? Wojewódz-

ki czy może Główny? Zapytamy wszyst-
kich. Okazuje się nawet, że pod rządami 
Nocunia w straży wiele się zmieniło, ale 
o tym wkrótce.

Krzysztof Trepka dodał, że jest przy-
zwyczajony do pisania i mówienia o nim 
od czwartej klasy podstawówki. „A ja 
- co mam z tym wszystkim wspólnego 
że piszecie artykuł który jest dla mnie 
liściem w twarz i ewidentnie wprowa-
dza tylko zamęt i kłamstwo.?? Olewam 
to bo jestem przyzwyczajony od 4 klasy 
podstawówki (nie będę się żalić), prawko 
zdałem za pierwszym - babcia ze sklepu 
info przyniosła że tata załatwił, prace 
dostałem zaraz po studiach w dużej fir-
mie w Częstochowie - pierw tata załatwił 
ale był za słaby dla ludzi więc może Pani 
Poseł a potem to już jakiś konkurs po-
dobno wygrałem”.

Pracę w myszkowskich wodociągach 
miał uzyskać własnymi siłami, koledzy 
mieli mu mówić, że zostanie wyśmiany, 
gdy powie, że tata mu załatwił najniż-
sze stanowisko w oczyszczalni ścieków 
za najniższą stawkę. A tak się składa, 

że historii z prośbami do Mariusza Trep-
ki w uzyskaniu pracy znamy wiele. Poseł 
zwykł mawiać, że trzeba być cierpliwym. 
Widać jest szczery w tym zakresie albo 
tę cierpliwość wpoił synowi. Do redakcji 
dotarło wiele informacji o pomocy i po-
średnictwie. Temat nie nadaje się do we-
ryfikacji przez dziennikarzy – są od tego 
inni specjaliści, ale na pisanie o tym 
przyjdzie jeszcze czas. Informacji jest 
tak dużo, że wystarczy na dobrą książkę.

Wieści nieobyczajnych w DEMOKRA-
TYCZNEJ nie przeczytają Państwo, dzię-
kujemy za wszystkie listy i telefony 
– smaczki do przetrawienia – być może 
przy niedzielnym rosole – zostawiamy 
rodzinie.

Krzysztof, z którym mieliśmy okazję 
wymienić kilka zdań w minionym roku, 
gdy pisał pod pseudonimem „Jadzia 
Wsadzie”, już tym kontem nie dysponu-
je. A szkoda. To było całkiem zabawne. 
Ostatecznie trzeba przyznać, że Krzysz-
tof Trepka ma więcej odwagi od ojca.

Katarzyna Kieras

UDERZ W STÓŁ, A TREPKA SIĘ ODEZWIE.. .
Krzysztof Trepka poczuł się dotknięty artykułem dotyczącym obsadzenia go w radzie nadzorczej wodociągów. Straszy redakcję sądem – podobnie jak całkiem niedawno temu – siódma woda 

po kisielu - kapitan Szogun. Pismo widać wyszło spod tego samego pióra – rodzinny adwokat? Redakcja ma przeprosić, żałować i milczeć, bo cierpi rodzina Trepków, pokrzywdzeni są też 
koledzy z pracy. A kto cierpi na naruszaniu zasad demokracji, próbach zamykania gazety, zastraszaniu reklamodawców, zwalnianiu z pracy czy próbie unieważnienia konkursów dotacyjnych?
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naruszenie jej wizerunku, czego szczerze żałujemy i za co ubolewamy - 
wydawcy - Jarosław Mazanek i Sylwia Mazanek;   

6. zasądza od pozwanych Jarosław Mazanka i Sylwii Mazanek solidarnie na rzecz 
powódki Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel kwotę 1,00 (jeden) złoty tytułem 
zadośćuczynienia; 

7. zobowiązuje pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwię Mazanek do zapłaty kwoty 
2.000,00 (dwa tysiące) złotych na rzecz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą  
w Warszawie (KRS 0000037904); 

8. oddala powództwo w pozostałej części; 
9. nakazuje ściągnąć od pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwii Mazanek 

solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. 
kwotę 424,58 (czterysta dwadzieścia cztery 58/100) tytułem nieuiszczonych 
kosztów sądowych w zakresie wydatków;  

10. zasądza od pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwii Mazanek solidarnie na rzecz 
powódki Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel kwotę 640,00 (sześćset czterdzieści) 
złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.   
 

 
Sędzia SO Ewa Tomczyk 
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POSTANOWIENIE 
 
 

                      Dnia 7 lutego 2022 roku 
 
 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny 
w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia Ewa Tomczyk 
po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2022 r. w Piotrkowie Tryb.  
na posiedzeniu niejawnym  
sprawy z powództwa Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel   
przeciwko Jarosławowi Mazanek i Jarosławowi Mazanek i Sylwii Mazanek 
wspólnikom spółki cywilnej Myszpress  
o ochronę dóbr osobistych  
 
w przedmiocie wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia  
 
postanawia:    

1. udzielić zabezpieczenia roszczeń powódki Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel 
o ochronę dóbr osobistych poprzez: 
-  zakazanie pozwanym Jarosławowi Mazanek i Sylwii Mazanek dalszego 
rozpowszechniania odnoszących się do powódki zarzutów i twierdzeń 
jakoby powódka kierowała w dniu 9 grudnia 2020 r. samochodem będąc 
pod wpływem alkoholu i by występowała z tego powodu w charakterze 
podejrzanej w sprawie o spowodowanie występku przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 
-  zobowiązanie pozwanych Jarosława Mazanka i Sylwię Mazanek do 
zamieszczenia przy artykułach „Sprawa sędzi na promilach trafiła aż do 
Zamościa” i „Nie wszystkim warto życzyć dobrze” umieszczonych na 
stronach internetowych Gazety Myszkowskiej i Kuriera Zawierciańskiego 
informacji w formie wyskakującego okienka Pop-up otwierającego się 
przed zasadniczym tekstem powyższych materiałów prasowych o treści, 
że artykuły te są one przedmiotem postępowania cywilnego o ochronę 
dóbr osobistych z powództwa Agnieszki Pieńkowskiej- Szekiel (czarna 
czcionka na białym tle Arial rozmiar 20); 

     2. oddalić wniosek w pozostałej części.  

 

O G Ł O S Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

Po wpisaniu w przeglądarkę słowa po-
seł, imienia i nazwiska dowolnej z 460 
zasiadających w ławach sejmowych osób 
można odnaleźć nowo stworzony ranking. 
Sprawdziliśmy, które lokaty zajmują po-
słowie, o których najczęściej przeczytać 
można w DEMOKRATYCZNEJ. Pod lupę 
wzięliśmy dwa nazwiska i dwa skrajne 
ugrupowania.

Mariusz Trepka – poseł Ziemi Myszkow-
skiej – członek Prawa i Sprawiedliwości 
na 460 miejsc w rankingu zajmuje nie-
chlubną 448 lokatę. Na 5 możliwych – 
parlamentarzysta z Moczydła ma ocenę 
1,2. Trudno się takiemu wynikowi dziwić, 
za uszy Mariusza Trepkę ciągnie Europoseł 
Jadwiga Wiśniewska. Gdyby nie ona nikt, 
by o parlamentarzyście nie słyszał. Choć 
poseł ma zasługi na swym koncie. Na przy-
kład jest znany z tego, że marzy i działa 
na rzecz zamknięcia DEMOKRATYCZNEJ, 
trudno też znosi sukcesy młodszego kole-
gi samorządowca i na przemian ze swoim 
przyjacielem opowiada: „jak myśmy byli 
zarządem”. W Wikipedii nie przyznaje się 
do tego, że skończył szkołę zawodową, 
koledzy z klasy wspominają, że w podsta-
wówce był na bakier z historią, choć dziś 

świętuje na facebooku wszystkie rocznice. 
Jego znajomi z młodości śmieją się, że do 
szkoły miał zawsze pod górę, a teraz przy-
padła mu ośla ławka…

Na drugim biegunie znalazł się najak-
tywniejszy poseł Zagłębia – Rafał Adam-
czyk. Jego profil obejrzało ponad 2,5 tys. 
osób. Akcje organizowane przez repre-
zentanta Lewicy są wysoko cenione przez 
wyborców, co zaowocowało oceną 4,1 
na 5. Nie ma wydarzenia, podczas którego 
parlamentarzysta nie rozdawałby uczest-
nikom upominków, aktywnie z mównicy 
walczy o prawa różnych grup społecznych 
i wskazuje na nieprawidłowości w prawie. 
Z ogromnym doświadczeniem w pracy sa-
morządowej stanowi duże wsparcie w ko-
misji tematycznej. Regularnie zaprasza 
do swych biur na kawę, przy której można 
porozmawiać o problemach i znaleźć ich 
rozwiązanie.

Zagłębie to nie Myszków, takich przed-
stawicieli parlamentu u nas próżno szu-
kać. A jak ktoś chce zaznajomić się z ak-
tywnością pozaparlamentarną – zostaje 
facebook. Na „pamiętam skąd jestem” już 
raczej nikt się nie nabierze. (kk)

Ł A T W O  Z R O B I S Z  Z  P O S Ł A  O S Ł A
O  t y m ,  ż e  p o s e ł  p o s ł o w i  n i e r ó w n y  n i e  t r z e b a  n i k o g o  p r z e k o n y w a ć .  A  p o r ó w n a ć  j e d n e g o 

z drugim czasem warto. Całkiem niedawno na sejmowej stronie stworzono nietypowe narzędzie do oceny parlamentarzystów. Jednym kliknięciem z posła można zrobić osła…
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Informacje statystyczne 

24 czerwca 2022 r. rok szkolny zakończyło 
ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół różnych 
typów oraz ponad 160 tys. przedszkolaków. 
Ponad 30 tys. uczniów ostatnich klas liceów 
ogólnokształcących i techników skończyło 
szkołę w kwietniu, natomiast 24 czerwca  
szkołę podstawową zakończyło ponad 57 
tys. uczniów.  Swoje pierwsze świadectwa 
szkolne odebrało ponad 44 tys. pierwszo-
klasistów. Uczniowie i słuchacze zdobywali 
wiedzę w ok. 2800 szkołach różnych typów, 
a najmłodsi w wieku od 3 do 6 lat korzystali 
z opieki i nauki w  1600 przedszkolach i in-
nych formach wychowania przedszkolnego. 
W woj. śląskim funkcjonuje również prawie 
1000 różnego rodzaju placówek, w których 
uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, 
a dorośli – zdobywać dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności. Funkcjonuje również grupa 
placówek przeznaczona dla uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast 
zarówno uczniowie, jak  i rodzice mogli liczyć 
na wsparcie w  131 poradniach psychologicz-
no–pedagogicznych. 

Organizacja nauczania. Nauka stacjonarna, 
zdalna i  tzw. hybrydowa

W tym roku szkolnym uczniowie przez 
osiem miesięcy uczyli się stacjonarnie, chy-
ba że zajęcia stacjonarne były zawieszane 
przez dyrektora w zawiązku z przypadka-
mi zakażenia. Dyrektor zawieszał zajęcia 
po uzyskaniu pozytywnej opinii powiato-
wego inspektora sanitarnego, zgody organu 
prowadzącego i zawiadomieniu Śląskiego Ku-
ratora Oświaty. Jedynie w okresie zimowym 
(od 20 grudnia 2021 r, do 20 lutego 2022 r.), 
z uwagi na wzrost zakażeń,  zajęcia stacjo-
narne zostały zawieszone rozporządzeniem 
przez Ministra Edukacji i Nauki, przy czym 
w niektórych przypadkach nauka odbywała 
się stacjonarnie, co również sprecyzowano 
w rozporządzeniu. 

Program wsparcia psychologiczno-peda-
gogicznego

W czerwcu 2021 roku w Kuratorium 
Oświaty w Katowicach w odpowiedzi 
na konsekwencje długotrwałej nauki zdal-
nej rozpoczęto realizację Programu wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego. Głównym 
zadaniem powołanego przez Śląskiego Ku-
ratora Oświaty Zespołu koordynatorów ds. 
wspierania szkół w zakresie udzielania po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej było 
rozpoznanie skutków nauczania zdalnego 
z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet 
skierowanych do dyrektorów szkół, nauczy-
cieli oraz rodziców. 

W oparciu o wyniki diagnozy poradnie psy-
chologiczno-pedagogiczne i placówki dosko-
nalenia nauczycieli przygotowały ofertę zajęć 
i warsztatów kierowanych do uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli uwzględniających aktualną 
diagnozę potrzeb. 

Zespół koordynatorów monitorował działa-
nia psychoprofilaktyczne podjęte w szkołach 
wspomaganych przez poradnie i placówki. 
Prowadzono nadzór nad realizacją zajęć re-
integracyjnych, które zostały wskazane przez 
dyrektorów szkół jako jedne z najskuteczniej-
szych działań wspierających proces adaptacji 
uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. 
Wśród najczęściej realizowanych treści wska-
zano: sposób radzenia sobie ze stresem, od-
budowywanie więzi rówieśniczych w sferze 
emocjonalno-społecznej, integrację zespołu 
klasowego oraz budowanie motywacji do 
nauki. 

Monitorowano również modyfikację treści 
programów wychowawczo-profilaktycznych 
w szkołach i placówkach z uwzględnieniem 
wyników aktualnej diagnozy potrzeb ucz-
niów. Modyfikacja najczęściej dotyczyła pro-
wadzenia warsztatów nt. sposobów radzenia 
sobie ze stresem oraz organizowania zajęć 
integrujących zespół klasowy, a także zajęć 

mających na celu poprawę kondycji fizycz-
nej uczniów.

Uczniowie – uchodźcy z Ukrainy

W woj. śląskim rok szkolny w polskich 
szkołach kończy 21175 uczniów – uchodź-
ców z Ukrainy. Najwięcej – 14708 - to ucz-
niowie szkół podstawowych. Ponad 4700 
uczyło się w 293  oddziałach przygotowaw-
czych utworzonych w 176 szkołach, przy 
czym w szkołach podstawowych utworzono 
najwięcej oddziałów przygotowawczych 
(243 oddziały w 137 szkołach). Z 19 miast 
na prawach powiatu w 6 miastach (Dąbrowa 
Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Piekary Śląskie, 
Sosnowiec, Świętochłowice oraz Zabrze) nie 
utworzono oddziałów przygotowawczych, 
nawet w przypadku dużej liczby uczniów 
uchodźców z Ukrainy, np. Sosnowiec – ok. 
1000 uczniów, Zabrze – ok. 660, czy Dąbrowa 
Górnicza – ok. 500. Także w innych dużych 
miastach, gdzie liczba uczniów jest bardzo 
wysoka, liczba uczniów w oddziałach przy-
gotowawczych stanowi  mały procent, np. 
Bielsko-Biała (liczba uczniów w oddziałach 

przygotowawczych – 343 w stosunku do 
ogólnej liczby uczniów – 1308), Gliwice (licz-
ba uczniów w oddziałach przygotowawczych 
– 156 w stosunku do ogólnej liczby uczniów 
– 1404), Katowice (liczba uczniów w oddzia-
łach przygotowawczych – 364 w stosunku do 
ogólnej liczby uczniów – 2423), Mysłowice 
(liczba uczniów w oddziałach przygotowaw-
czych – 21 w stosunku do ogólnej liczby ucz-
niów – 316).

Liczba uczniów uchodźców z Ukrainy 
w szkołach i placówkach woj. śląskiego bar-
dzo szybko przyrastała - 7 marca br. wynosiła 
688 uczniów i zwiększała się każdego dnia 
skokowo o ok. 500, 600 uczniów do około 
połowy maja 2022 r. i w szczytowym mo-
mencie wynosiła 22589 uczniów uczących 
się w 2600 placówkach. Od 16 maja można 
zaobserwować zmniejszanie się liczby ucz-
niów uchodźców z Ukrainy w szkołach i pla-
cówkach niektórych gmin. Najwięcej uczniów 
uchodźców z Ukrainy uczy się w szkołach 
i placówkach mieszczących się w dużych 
miastach: najwięcej w Katowicach (ok. 2400), 
Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej (ok. 
1400) oraz w Sosnowcu i Tychach (ok. 900 
– 1000).

Sytuacja kadrowa 

W mijającym roku szkolnym w woj. śląskim 
jest zatrudnionych ok. 82 tys. nauczycieli 
w wymiarze: od pojedynczych godzin do 
półtora etatu. Niektórzy nauczyciele mają 
zawartych więcej niż jedną umowę o pracę. 
Wśród aktualnie pracujących nauczycieli są 
także zatrudnieni na czas określony (np. sta-
żyści) lub zatrudnieni na zastępstwo za nie-
obecnego nauczyciela. 

 Aktualnie – jak co roku – w szkołach trwa 
ruch służbowy. Jest to sytuacja natural-
na, powtarzalna w każdym roku szkolnym. 
W przypadku zdecydowanej większości na-
uczycieli zatrudnionych na czas nieokreślo-
ny lub na podstawie mianowania wypowie-
dzenia stosunku pracy muszą zostać złożone 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
roku szkolnego (rok szkolny kończy się 31 
sierpnia) – ten termin dotyczy tzw. placó-
wek feryjnych. Nauczycielom zatrudnionym 
na czas określony umowy wygasają z końcem 
okresu, na jaki zostały zawarte. Jednocześnie 
odbywa się nabór na wolne stanowiska pra-
cy. Aktualnie na stronie Kuratorium Oświaty 
w Katowicach znajduje się 1416 ofert (stan 
na 20.06.2022 r.), w tym 758 na co najmniej 
pełny etat. Z kolei 192 to oferty zatrudnienia 
na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela 
(urlopy dla poratowania zdrowia, macierzyń-
skie i inne).  

Sytuacja kadrowa w ostatnich latach jest 
stabilna: co roku są odejścia nauczycieli 
z pracy i co roku są zatrudniani nowi nauczy-

ciele. Ponadto część nauczycieli – tak jak to 
dzieje się od wielu lat – będzie miała przy-
dzielone godziny ponadwymiarowe. Zgodnie 
z art. 35 Karty nauczyciela w szczególnych 
wypadkach, podyktowanych wyłącznie ko-
niecznością realizacji programu nauczania, 
nauczyciel może być obowiązany do odpłat-
nej pracy w godzinach ponadwymiarowych 
zgodnie z posiadaną specjalnością, których 
liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych może nastąpić 
wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze 
nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć. Podobnie 
jak w poprzednich latach najwięcej ofert cze-
ka na nauczycieli wychowania przedszkolne-
go (194), przedmiotów zawodowych (130), 
języków obcych (135). 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

O przyjęcie do  szkół ponadpodstawowych 
ubiega się ponad  57  tys. uczniów, tj. o ok. 17 
tys. więcej niż w roku ubiegłym. Większa licz-
ba kandydatów wynika z reformy (odwołanej 
w 2016 r.) wprowadzającej obniżenie wieku 
szkolnego, w związku z czym 8 lat temu do 
szkół podstawowych poszedł cały roczników 
siedmiolatków i połowa rocznika sześciolat-
ków. W związku z większą liczbą absolwen-
tów szkół podstawowych w tym roku odpo-
wiednio została zwiększona liczba miejsc 
w poszczególnych szkołach. Szkoły ponad-
podstawowe przygotowały różnorodną ofer-
tę  dla ósmoklasistów, którą prezentowały 
na swoich stronach internetowych. Wnioski 
o przyjęcie do szkoły uczniowie składali do 

20 czerwca, ale mogą jeszcze od 24 czerwca 
do 13 lipca dokonywać zmian w swoich wy-
borach. 1 lipca ósmoklasiści poznają wyniki 
egzaminu ósmoklasisty, a zaświadczenia zo-
staną przekazane do szkół do 7 lipca. W wielu 
szkołach wciąż liczba chętnych z tzw. „pierw-
szej preferencji” jest mniejsza niż liczba 
miejsc. Dotyczy to wszystkich typów szkół, tj. 
liceów ogólnokształcących, branżowych szkół 
I stopnia, techników. Przed tegorocznymi 
maturzystami rekrutacja do szkół wyższych 
i oczekiwanie na wyniki egzaminu matural-
nego. Maturzyści poznają wyniki i otrzymają 
świadectwa dojrzałości 5 lipca. 

Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 
2021

Mówiąc o wypoczynku, należy przez to 
rozumieć wypoczynek organizowany dla 
dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych 
lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 
połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem 
wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdol-
nień lub kompetencji społecznych dzieci 
i młodzieży, trwający nieprzerwanie co naj-

mniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych 
oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecz-
nej, w kraju lub za granicą, w szczególności 
w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obo-
zu i biwaku. Już w dniu rozdania świadectw 
rozpoczynają się wyjazdy na kolonie, obozy. 
Organizatorzy z terenu woj. śląskiego wpro-
wadzili do bazy wypoczynku 1765 zgłoszeń 
wypoczynku dla 73449 uczestników,  w tym:

- 787zgłoszeń półkolonii dla 28333 uczest-
ników,

-  901 zgłoszeń wypoczynku krajowego dla 
41990 uczestników,

- 77 zgłoszeń wypoczynku organizowanego 
za granicą dla 3126 uczestników.

Z ogólnej liczby zgłoszeń wypoczynku do 
realizacji na terenie woj. śląskiego zaplano-
wano 997 wypoczynków dla 36 626 uczest-
ników, w tym 762 półkolonie dla 27 692 
uczestników. 

 Wypoczynki organizowane  za granicą 
zlokalizowane są głównie na terenie Bułga-
rii, Włoch, Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, 
Portugalii, Turcji.

Na terenie województwa śląskiego orga-
nizatorzy z innych rejonów kraju zaplano-
wali (według stanu na dzień 21.06.2022 r.) 
organizację 199 wypoczynków dla 8938 
uczestników (wypoczynek zlokalizowany 
głównie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, 
oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej). 
W pierwszych dniach  ferii letnich (od 25 do 
29 czerwca 2022 r.) na terenie wojewódz-
twa śląskiego wypoczywać będzie  13285 
uczestników wypoczynku (334 wypoczynki), 
w tym z wypoczynku w miejscu zamieszkania  

skorzysta 8504 uczestników (215 wypoczyn-
ków).

Aktualna liczba zgłoszeń wypoczynku jest 
nieco większa niż w roku ubiegłym -  np. 21 
czerwca 2021 r. wprowadzono do bazy wy-
poczynku 1515 zgłoszeń dla 62341 uczest-
ników.   Jest to dopiero początek wakacji 
i systematycznie napływają nowe zgłoszenia 
(wypoczynek w formie półkolonii i organizo-
wany za granicą należy zgłosić minimum 14 
dni przed jego rozpoczęciem, wypoczynek 
krajowy w terminie 21 dni). Obecnie zgła-
szane są wypoczynki, które rozpoczną się 
w miesiącu lipcu i sierpniu br. Dla porówna-
nia – w pierwszym roku pandemii wg stanu 
2020 r.)  na dzień 1 lipca w bazie wypoczyn-
ku umieszczono 1132 dla 40083, natomiast 
przed pandemią, w 2019 r. o tej samej porze 
w bazie było 2351 wypoczynków dla 99 281 
uczestników. 

Do chwili obecnej pracownicy Kuratorium 
rozpatrzyli pozytywnie i zamieścili w bazie 
wypoczynku  1226 zgłoszeń wypoczynku, 
odesłano do korekty (z powodu braków 
w dokumentacji) 63 zgłoszenia, kolejne 476 
zgłoszeń oczekuje na rozpatrzenie. Zgłosze-
nia wypoczynku dokonuje się elektronicznie 
poprzez bazę wypoczynku prowadzoną przez 
Ministra Edukacji i Nauki  (https://wypoczy-
nek.mein.gov.pl/) – na tej stronie również 
rodzice i opiekunowie dzieci mogą spraw-
dzić,  czy wypoczynek został zgłoszony i za-
twierdzony  do realizacji – tylko wypoczynki 
posiadające status zatwierdzony mogą być 
realizowane. Wszelkie informacje dotyczą-
ce organizacji wypoczynku są zamieszczane 
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 
w Katowicach (http://kuratorium.katowice.
pl/) w zakładce wypoczynek. Wojewoda Ślą-
ski uruchomił na potrzeby akcji „Bezpiecz-
ne wakacje 2022” infolinię interwencyjną 
pod numerem (32)20-77-077  Podstawą 
podjęcia działań przez Kuratorium Oświaty 
w Katowicach i Wojewódzkie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego w Katowicach będzie 
zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie wy-
poczynku dzieci i młodzieży, w szczególności 
niedopełnienia przez organizatorów obo-
wiązków określonych w art. 92c ustawy o sy-
stemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915,ze 
zm.). Zgodnie z ww. przepisem  do obowiąz-
ków tych należy zapewnienie:

• bezpiecznych i higienicznych warunków 
wypoczynku w obiekcie lub na terenie speł-
niającym wymagania ochrony przeciwpo-
żarowej, ochrony środowiska oraz warunki 
higieniczno-sanitarne, określone w przepi-
sach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie 
środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci 
i’ młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub 
na terenie dostosowanym do potrzeb wynika-
jących z rodzaju niepełnosprawności uczest-
ników wypoczynku,

• wykwalifikowanej kadry wypoczynku,

• dostępu do opieki medycznej,

• realizacji programu wypoczynku i zajęć 
dostosowanych do wieku, zainteresowań 
i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, 
sprawności fizycznej i umiejętności,

• żywienia zgodnego z zasadami higieny 
żywienia,

• bezpiecznego korzystania z wyznaczone-
go obszaru wodnego,

• bezpiecznego przebywania w górach,

• odpowiedniego stanu technicznego środ-
ka transportu przewożącego dzieci i młodzież 
na wypoczynek.

Przez całe wakacje wizytatorzy Kuratorium 
Oświaty w Katowicach będą prowadzić kon-
trole kolonii, półkolonii i obozów. 

Wypoczynek – nr telefonu interwencyjnego 
„Bezpieczne wakacje 2022” -  32 2077077

Żródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach

R O K  S Z K O L N Y  W  L I C Z B A C H
K o n i e c  r o k u  s z k o l n e g o  t o  d l a  k u r a t o r i ó w  o ś w i a t y  c z a s  p o d s u m o w a ń . 

W każdym województwie powstają statystyki weryfikujące przebieg nauczania. To jaki był rok szkolny 2021/22 na naszym terenie sprawdza Śląski Kurator Oświaty. Ostatnie miesią-
ce nauki podsumowano w liczbach, a te robią wrażenie. 24 czerwca wakację w województwie śląskim rozpoczęło ponad pół miliona uczniów i słuchaczy oraz 160 tys. przedszkolaków.
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W Y B O R Y  -  C Z A S  S T A R T
„Kiedyś ja pokażu co potrafiu…”

Druga edycja pikniku, tym razem z po-
godowym trafieniem, poraziła jeszcze bar-
dziej. Na czoło partyjnego wyścigu wysu-
nął się Maciej Maślankiewicz, który zajął 
się organizacją sportowej części. Jako 
wuefista grał z dzieciakami w piłkę. I nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby na ko-
szulce nie miał napisane „KANDYDAT NA 
BURMISTRZA GMINY ŻARKI”. Proszę so-
bie wyobrazić, co by się działo, gdyby 
w takiej koszulce wystąpił Klemens Pod-
lejski… Maślankiewicz znany z pieniactwa 
i problemów alkoholowych może nagrałby 
live, podczas którego znów opowiadałby 
w kilku językach wiele ciekawych rzeczy, 
jak wówczas, podczas sesji sprzedażowej 
on-line rodzinnego butiku. Ileż preten-
sji miał, że redakcja śmiała opublikować 
informację z jego wybrykiem. Miał przez 
artykuł stracić szansę na zostanie dyrek-
torem w szkole, jeszcze więcej miał stracić 
jako potencjalny kandydat na burmistrza 
Żarek.

Przedwyborczy festyn obecnych i nie-
doszłych radnych PiS kosztował Miasto 
Myszków 5 000 zł.

Kiedy wybory?

Zgodnie z Konstytucją RP wybory do 
Sejmu i Senatu powinny odbyć się w nie-
dzielę między 13 października a 11 listo-
pada 2023 r., natomiast samorządowe 
między 21 września a 14 października 
2023 r. Z obozu Prawa i Sprawiedliwości 
wyciekają informację, że przygotowywa-
ny jest projekt ustawy zmieniający ter-
min wyborów samorządowych z jesieni 
przyszłego roku na wiosnę lub jesień 
2024 r. Rządzący podnoszą, że krótki od-
stęp między wyborami parlamentarnymi 
a samorządowymi spowoduje wyborczy 
chaos, problemy ze znalezieniem wystar-
czającej liczby chętnych do pracy w obu 
wyborach itp. Wydłużając w 2018 roku 

kadencję samorządu z 4 lat do 5, dobrze 
wiedzieli, czym będzie ta zmiana skutko-
wała. Problem w tym, że takie wydłużenie 
kadencji jest wątpliwe z punktu widzenia 
konstytucyjnych zasad ustrojowych. Spe-
cjaliści sugerują, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby skrócenie kadencji Sejmu i Senatu, 
co można uczynić podjętą większością co 
najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby 
posłów. Na to samo rozwiązanie – jako 
najprostsze – wskazał też Związek Miast 
Polskich. Wymagałoby to porozumienia 
ponad podziałami partyjnymi, a to wydaje 
się niemożliwe.

W zbiegu wyborów upatrywany jest też 
inny problem – przejrzystości finansowa-
nia kampanii i choćby zachowania zasad 
ciszy wyborczej. Cisza wyborcza w wybo-
rach parlamentarnych nie będzie obowią-
zywała w trwającej kampanii wyborczej 
samorządu – prowadzonej często przez te 
same ugrupowania.

Dla niektórych, jak na przykład dla posła 
Mariusza Trepki – zbieg wyborów to szan-
sa, gdy nie dostanie się do sejmu – a to 
bardzo prawdopodobne, będzie mógł wy-
startować do samorządu.

Do tej pory termin wyborów samorzą-
dowych przesunięto tylko raz – w 1998 r., 
gdy dokonywano reformy i obok samorzą-
du gminnego wprowadzano także powia-
towy i wojewódzki Zmiana terminu była 
konieczna, by wybory do trzech szczebli 
samorządu zorganizować w tym samym 
czasie. Dziś równie ważnego powodu nie 
ma. Przedłużenie kadencji to naruszenie 
zapisów konstytucji – nie zmienia się za-
sad w trakcie gry. Wyborcy umówili się 
z włodarzami na pewien okres ich zarzą-
dzania miejscowościami, po tym czasie 
powinni mieć możliwość dokonania we-
ryfikacji ich działań. Podobnie sprawa ma 
się z radnymi.

(kk), Foto: Stowarzyszenie Aktywna Jura

Od lewej: Daniel Piedo, Bożena Łapaj bez stroju minionka, Włodzimierz Żak oraz Zdzisława Polak

Maciej Maślankiewicz i jego koszulka

Od lewej: niepisany rzecznik myszkowskiego PiS - Daniel Piedo, Kandydat na BURMISTRZA GMINY ŻARKI - Maciej Maślankiewicz, radna powiatowa - Marlena Wiśniewska, kierownik biura powiatowego ARiMR 
- Daniel Wróbel, Jolanta Koral - w przebraniu, Zdzisława Polak oraz kapitan Szogun, czyli Mateusz Nocuń - zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
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Historyczny awans MKS-u Myszków. 
Przez cały sezon były niepokonane, 
zremisowały tylko jeden mecz w se-
zonie, a na koniec rozgromiły drużynę 
KKS-u Górnika II Zabrze. Myszkowianki 
meldują się w III lidze kobiet.

W ostatnim meczu pewne awansu 
myszkowianki podjęły na własnym sta-
dionie reprezentantki KKS-u Górnika II 
Zabrze. Przed meczem na oficjalnych 
stronach myszkowskiego klubu można 
było znaleźć informację o fecie z okazji 
awansu i przygotowanych niespodzian-
kach. Dla piłkarek niebiesko-białych 
wynik ostatniego spotkania był bez zna-
czenia w drodze do III ligi. Niezależnie 
od rezultatu już przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego zawodniczki mogły świę-
tować awans o klasę rozgrywkową. Nie-
stety dla zabrzańskiej drużyny, myszko-
wianki potraktowały to spotkanie bardzo 
poważnie, ba, przecież grały z drużyną 
Górnika Zabrze. Podopieczne Tomasza 
Duszy i Dariusza Wróbla w ostatnim me-
czu pokonały żeńską drużynę z Zabrza, 
aż 11:0 i w kapitalny sposób zameldo-
wały się w III lidze. Ta wygrana to niesa-

mowity prezent dla kibiców MKS-u, która 
pokazuje, że jednak w Myszkowie potra-
fią szkolić lepiej niż w górniczym klubie. 
Przez cały sezon zawodniczki z Myszko-
wa udowadniały, że są faworytkami do 
awansu. Swoim zaangażowaniem, de-
terminacją, talentem i ciężką pracą udo-
wodniły, że awans to formalność.

Ten sukces to głównie zasługa uta-
lentowanych zawodniczek,  ale nie 
można zapomnieć również o Prezesie 
MKS-u Myszków Tadeuszu Bartniku 
i Tomaszu Szlęku, ten ostatni od zawsze 
związany jest z MKS-em. Dzięki m.in. 
tym osobom klub może cieszyć się z suk-
cesów. 

Podczas uroczystości awansu na sta-
dionie obecni byli: wicestarosta Ma-
riusz Morawiec, oddana klubowi całym 
sercem radna Beata Jakubiec-Bartnik, 
radny i członek zarządu klubu Tomasz 
Szlęk oraz Poseł na Sejm Mariusz Trepka, 
który pojawia się zawsze tam, gdzie ktoś 
odnosi sukces. 

Kuba Lamch

Foto: MKS

Obrady otworzył Prezes Zarządu dh 
Zbigniew Meres, który na początku po-
witał zaproszonych gości oraz delega-
tów. Wśród nich znaleźli się: dh Walde-
mar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP, Posłowie na Sejm RP: Barbara 
Dziuk, Rafał Adamczyk, Śląski Komen-
dant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek 
Kleszczewski oraz Prezes WFOŚiGW 
w Katowicach Tomasz Bednarek. 

Na początku powierzono również peł-
nienie funkcji przewodniczącego zjazdu 
Wiceprezesowi Zarządu dh Zdzisławowi 
Banasiowi.

Po przedstawieniu sprawozdania 
za okres 2017-2022 r. i udzieleniu abso-
lutorium ustępującemu zarządowi zosta-
ła przyjęta uchwała o powołaniu nowe-
go oraz wyboru członków Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego 
Sądu Koleżeńskiego. 

Na Prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego wybrano dh Henryka Kiepurę. 
Funkcję jednego z wiceprezesów powie-

rzono ponownie dh. Zdzisławowi Bana-
siowi. Ponadto podczas obrad wybrano 
3 przedstawicieli do Zarządu Główne-
go ZOSP RP oraz 8 delegatów na Zjazd 
Krajowy. Delegatem na Zjazd Krajowy 
został wybrany również wiceprezes dh 
Zdzisław Banaś.

Oprócz  wyborów i  sprawozdania 
z działalności poprzedniego zarządu, 
określono kierunki działania Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP na na-
stępną kadencję, które zostały zawarte 
w uchwale programowej. Jak informuje 
strona siewierskiego magistratu, spot-
kanie było okazją do wręczenia odzna-
czeń dla zasłużonych członków związku 
oraz przedstawicieli czeskich strażaków, 
działających w ramach współpracy trans-
granicznej.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej 
kadencji, a wszystkim strażakom tyle 
samo powrotów, co wyjazdów.

Kuba Lamch

Foto: UMiG Siewierz

Po kilku latach przerwy do gminy Żarki 
powrócił Bieg z Duchami. Miłośnicy tych 
form aktywności mogli po raz kolejny 
stanąć na starcie wieczornych zawodów 
organizowanych wśród wyjątkowych 
krajobrazów Jury.

Żarki to miejscowość położona na Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej, o du-
żym potencjale turystycznym. Żareccy 
decydenci potrafią wykorzystywać wa-
lory gminy i promować swoją małą oj-
czyznę poprzez sport i wypoczynek. 

24 czerwca punktualnie o godzinie 
22.00 odbył się bieg, a ściślej mó-
wiąc „Bieg z Duchami”. To nocny bieg 
po gminie Żarki, który od zawsze cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. Nie 

mogło być inaczej i tym razem. Po prze-
rwie na linii startu stanęło łącznie ponad 
220 biegaczy. Trasa wiodła po ścieżkach 
z Leśniowa w kierunku Czatachowy 
i z powrotem na dystansie 9 km. Na tej 
samej trasie mogli również rywalizować 
miłośnicy popularnych „kijków”. Start 
liczy się do Grand Prix Powiatu Mysz-
kowskiego 2022. 

Organizatorem tego bardzo ciekawego 
wydarzenia była Grupa Biegowa Biegaj 
z Żarkami, a wydarzenie swoim patrona-
tem objął Burmistrz Miasta i Gminy Żarki 
Klemens Podlejski. Do pomocy przy or-
ganizacji biegu włączył się również je-
den z najbardziej aktywnych żareckich 
radnych Adam Zamora. (KL)

WOJEWÓDZKI ZJAZD OSP W GMINIE SIEWIERZ
1 1  c z e r w c a  S i e w i e r z  b y ł  g o s p o d a r z e m  V  Z j a z d u  O d d z i a ł u  W o j e w ó d z k i e g o  Z w i ą z k u  O S P  R P  W o j e w ó d z t w a  Ś l ą s k i e -

g o .  P o d c z a s  o b r a d  w   r e m i z i e  w  Wo j k o w i c a c h  K o ś c i e l n y c h  s t r a ż a c y  p o d s u m o w a l i  p i ę c i o l e t n i ą  k a d e n c j ę ,  a  t a k ż e  z o s t a ł y  w y b r a n e  n o w e  w ł a d z e .

NOCNE BIEGANIE W ŻARKACH

MYSZKOWIANKI W III LIDZE
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Przygotowanie całej dokumentacji do 
założenia powiatowo-gminnego związku 
okazało się najmniejszym problemem, 
przekonanie wszystkich włodarzy do 
wstąpienia doń - to było prawdziwe wy-
zwanie. Negocjacje trwały miesiącami, 
a i tak „Jedźmy razem” pojechało bez 
Myszkowa, bo burmistrz Włodzimierz 
Żak nie był przekonany do opłacalności 
przyłączenia się do innych samorządów. 
Zdarzył się ekonomiczny cud, bo pod-
czas ostatniego posiedzenia związku 
członkowie przyjęli Miasto Myszków do 
swego grona.

Nowy komunikacyjny twór stale śię 
rozwija  i  ma wielu obserwatorów. 

Świadkiem podpisania umowy na zakup 
nowych elektrycznych pojazdów, które 
będą wozić mieszkańców, był Premier 
Mateusz Morawiecki, który wizytował 
w stolicy powiatu. Z drugiego rzędu 
przyglądał się wszystkiemu poseł z Mo-
czydła. I chciałoby się tu przypomnieć 
sztandarowe hasło parlamentarzysty: 
„jak myśmy byli zarządem” ... to żaden 
związek ułatwiający funkcjonowanie 
mieszkańcom powiatu nie powstał. 
A na pewno nie był on formalny. Było 
za to takich dwóch niemogących pogo-
dzić się z przeszłością panów... (kk)

Foto: Powiat Myszkowski

E L E K T R Y K I  W K R Ó T C E  W  P O W I E C I E
To historyczna chwila dla powiatu myszkowskiego, choć starsi mogą 

powiedzieć, że to już było. Po likwidacji PKS-u mieszkańcy małych miej-
scowości nieposiadający samochodu mieli ogromne problemy z wy-
dostaniem się ze wsi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu obecnego 
starosty Piotra Kołodziejczyka na terenie pięciu gmin w końcu będzie 
działał zorganizowany transport z najnowocześniejszymi autobusami. 
Samorządowca aktywnie wspierała Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Jesienna edycja Silesia Race zawita 
do Siewierza. To kolejna szansa na pro-
mocję miejscowości oraz przeżycie nie-
samowitych emocji podczas zawodów. 
A te odbędą się 24 września - zapisy już 
trwają od 27 czerwca na stronie interne-
towej www.silesiarace.pl

Tym razem areną jesiennych działań 
będzie Siewierz oraz bliższe i dalsze 
okolice. Sportowa przygoda w Księstwie 
Siewierskim zapowiada się bardzo emo-
cjonująco i ciekawie.

Trasy, które organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników przedstawiają się 
następująco:

- sportowa gra miejska, 10-15 km, ka-
tegorie: rodzinna i dorosła,

- trasy piesze: 25 i 50 km – Puchar Pol-
ski,

- trasy rowerowe: 50 i 100 km,

-  rajdy przygodowe: 70 i  150 km 
(marsz/bieg, rower i kajak).

Organizatorami imprezy są: Urząd Mia-
sta i Gminy Siewierz oraz Stowarzysze-
nie „Silesia Adventure Sport” zrzeszają-
ce grupę ludzi zajmującą się organizacją 
imprez sportowych na terenie woj. ślą-
skiego. (KL)

SILESIA RACE W SIEWIERZUO D W I E D Z I N Y  W  D Z I E Ń  D Z I E C K A
Dzień dziecka to idealna okazja, by ob-

darować upominkami przedszkolaki i ma-
luchy w żłobku. Członkowie Stowarzysze-
nia TERAZ JURA zadbali, by dla kilkuset 
dzieci był to dzień szczególny. Radości 
nie było końca. 

Społecznicy odwiedzili Publiczne Przed-
szkole w Niegowie i tamtejszy żłobek 
przekazując upominki wszystkim świętu-
jącym. W działaniach TERAZ JURĘ wsparli 
ci, którym sprawianie dzieciom niespo-

dzianek przynosi sporo radości.

- Dziękuję radnemu Rady Gminy Niego-
wa Łukaszowi Kitali i Mateuszowi Wierz-
chowskiemu. Wasza pomoc jak zawsze jest 
nieoceniona, bo nie korzystamy z dofinan-
sowań, a wszystkie środki pochodzą z na-
szych własnych budżetów – mówi Prezes 
Stowarzyszenia Jakub Lamch.

Miejscem działania stowarzyszenia jest 
gmina Niegowa, większość członków po-

chodzi właśnie stamtąd. Wszyscy posta-
wili sobie za cel angażowanie się w życie 
małej Ojczyzny. A poza tym całkiem przy-
jemnie wrócić do tych miejsc, w których 
przebywało się przez długie lata. 

- Dziękujemy również za miłe przyjęcie 
Paniom Dyrektor, gronu pedagogicznemu 
i wszystkim pracownikom, sprawiają Pań-
stwo, że chciałoby się wrócić do tych kolo-
rowych wnętrz – dodają. (kk)
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Niejeden rodzic i opiekun zastana-
wia się, jak zachęcić swoje dziecko do 
zdrowego odżywiania. Sięganie przez 
najmłodszych po warzywa i owoce zamiast 
słodkiego batonika może się wydawać nie-
możliwe do osiągnięcia. Warto jednak roz-
począć od małych kroków. Poniżej sześć 
propozycji, jak nauczyć dziecko prawidło-
wych nawyków żywieniowych. 

Zdrowa żywność i właściwe nawyki ży-
wieniowe są podstawą zdrowego życia 
i przynoszą korzyści dla osób w każdym 
wieku. Uczenie dziecka zdrowego odży-
wiania od najmłodszych lat pomoże mu 
w budowaniu pozytywnego stosunku do 
jedzenia w dorosłym życiu. Kształtowanie 
tych nawyków zaowocuje zdrowiem oraz 
dobrą zabawą – nie tylko dla dziecka, ale 
i dla całej rodziny! Oto sześć propozycji, 
jak rozpocząć naukę prawidłowych nawy-
ków żywieniowych.

1. Promuj pozytywne nawyki 

Twoje dzieci obserwują wszystko, co ro-
bisz, także w czasie posiłków. Możesz być 
dobrym wzorem do naśladowania, same-
mu sięgając po zdrową żywność, napoje 
i przekąski oraz angażując się w aktyw-
ność fizyczną, która może być również do-
brą zabawą. Decydując się na postawienie 
na stole zdrowych, pełnowartościowych 
produktów dajesz doskonały przykład 
Twojemu dziecku.

Spróbuj zaangażować swoje dzieci w ro-
bienie zakupów i przygotowywanie po-
siłków. To przysporzy im nie tylko wiele 
radości, ale też sprawi, że będą uczest-
niczyć w tworzeniu pysznych i zdrowych 
posiłków dla rodziny.

Wykorzystaj pory posiłków jako okazję 
do nauki. Szukajcie razem różnych grup 
produktów i odkrywajcie składniki odżyw-
cze i witaminy, których potrzebują nasze 
organizmy do prawidłowego funkcjono-
wania.

2. Utrzymuj zdrowy stosunek do jedzenia 

Zdrowy stosunek do żywności ma klu-
czowe znaczenie dla naszej kondycji 
i ochrony przez wieloma chorobami, ta-
kimi jak choroby serca, nowotwory czy 
cukrzyca. Jak go wypracować u dziecka? 
Możesz pomóc dziecku zrozumieć, czy 
fizycznie odczuwa głód. To ułatwi mu od-
bieranie sygnałów od własnego organi-
zmu. Nie używaj też jedzenia jako nagrody 
lub kary. W ten sposób dziecko wypracuje 
w sobie niezdrowy stosunek do żywności. 
Nie zabraniaj także określonych produk-
tów spożywczych. Wykluczanie np. słody-
czy może sprawić, że Twoje dziecko będzie 
chciało ich jeszcze bardziej.

Zamiast odmawiać niezdrowej żywności 
i napojów, ogranicz wielkość porcji i ustal 
zasady dotyczące ich rzadkiego spożywa-
nia (tj. nie codziennie). Porozmawiaj ze 
swoimi dziećmi o tym, dlaczego niektóre 
produkty spożywcze są lepszym wyborem 
niż inne. Na przykład, jeśli Twoje dziecko 
chce czegoś słodkiego, wyjaśnij mu, dla-
czego pełnowartościowa żywność z na-

turalnie występującymi cukrami, taka jak 
owoc, jest lepszym wyborem niż przetwo-
rzona żywność w postaci słodkich płatków 
z dodatkiem cukru. Staraj się stosować na-
grody nieżywnościowe za dobre zachowa-
nie, np. wspólną zabawę.

3. Unikaj nakazów takich jak „zjedz do 
końca”

Chociaż możesz sądzić, że taki nakaz po-
może dziecku uzyskać potrzebne składniki 
odżywcze z pożywienia, takie zachowanie 
może wywołać u dziecka niechęć do je-
dzenia i negatywne skojarzenia związane 
z porą posiłków. Jeśli nie możesz nakłonić 
dziecka do zjedzenia warzyw, postaraj 
się, aby zobaczyło, jak sam je spożywasz 
i sprawia Ci to przyjemność. Twój maluch 
uczy się od Ciebie wyborów żywienio-
wych. Możesz zaproponować dziecku nie-
duży kawałek owocu lub warzywa w połą-
czeniu z inną zdrową żywnością, którą lubi 
lub poprosić dziecko o wybranie nowego 
owocu/warzywa do wspólnego wypróbo-
wania. Ułożenie owoców i warzyw w za-

bawne i kolorowe kształty może również 
sprawić, że będą wyglądać atrakcyjnie 
na talerzu. Pamiętaj, że kosztowanie no-
wych potraw może wymagać wielu prób 
– nie poddawaj się!

4. Zwróć uwagę, że wielkość posiłków 
ma znaczenie

Zbyt duże porcje mogą prowadzić do 
gwałtownego przybierania na wadze, dla-
tego ważne jest, aby nauczyć dzieci, ile 
jedzenia powinny mieć na talerzu. Sku-
tecznym sposobem na nauczenie dziecka 
rozpoznawania właściwej wielkości porcji 
jest jej wizualizacja. Przykładowo: zaciś-
nięta pięść dziecka odpowiada zalecanej 
porcji makaronu, ryżu lub płatków zbożo-
wych, a porcja mięsa powinna być mniej 
więcej tak duża, jak jego dłoń. Z kolei ilość 
tłuszczów, takich jak masło, powinna być 
ograniczona do wielkości czubka kciuka.

5. Rozpocznij dzień od zdrowego śnia-
dania

W wielu domach porankom zazwyczaj 

towarzyszy pośpiech. Warto jednak roz-
począć dzień od zbilansowanego posił-
ku, który pomoże dziecku uzyskać waż-
ne składniki odżywcze – takie jak wapń 
i błonnik – potrzebne do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju. Staraj się przygotowy-
wać śniadania bogate w składniki odżyw-
cze. Mogą zawierać np. jogurt naturalny 
i świeże owoce zamiast słodzonych płat-
ków zbożowych lub ciastek, które zazwy-
czaj są wysokokaloryczne i mają niską 
wartość odżywczą. 

6. Spraw, aby aktywność fizyczna była 
dobrą zabawą 

Dzieci potrzebują co najmniej 60 minut 
aktywności fizycznej dziennie. Dlaczego 
do nich nie dołączyć? Staraj się zapla-
nować zajęcia rodzinne, które sprawią, 
że wszyscy będą się ruszać. Idealnie 
sprawdzą się spacery po kolacji lub pływa-
nie. Bądź spontaniczny i wykorzystuj na-
trafiające się okazje, na przykład możecie 
razem tańczyć, gdy w radiu pojawi się ulu-
biona piosenka. Ważne jest również, aby 
zachęcić dziecko do ograniczenia czasu 
spędzanego przed ekranem (WHO zaleca 
nie więcej niż jedną godzinę dziennie dla 
dzieci w wieku od 2 do 4 lat) na rzecz gier 
i zabaw wymagających ruchu.

Włączenie zdrowej żywności i wspólnej 
zabawy do codziennej rutyny pomoże 
Twojemu dziecku prawidłowo się rozwi-
jać, poprawi stan jego zdrowia i przygotu-
je je do podejmowania zdrowych wyborów 
przez całe życie.

Źródło: UNICEF

UNICEF PODPOWIADA:

JAK WYKSZTAŁCIĆ ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE U DZIECI?

Po publikacji w DEMOKRATYCZNEJ 
artykułu, powstałego na skutek inter-
wencji zaniepokojonych mieszkańców 
okazało się,  że nastąpiło cudowne 
przebudzenie radnych,  którzy cały 
sukces zgłoszenia nieprawidłowości 
przypisali sobie. 

To nic, że na uszkodzenia przez wiele 
lat nie zwracali uwagi – jeżdżąc po dro-
dze wte i wewte. To nic, że mieszkańcy 
chodzili i prosili. Oni postanowili te-
stować ich cierpliwość do granicy wy-
trzymałości. 

Czekali tak długo, że ledwie zmieścili 
się w czasie gwarancji. Nie przeszka-
dzała im akcja przeczekanie w oznaj-
mianiu  wszem wobec że  przegląd 
w ramach obowiązującej nawierzchni 

to generalnie ich sukces, który próbo-
wała skraść im gazeta. 

Cieszymy się, że z rajcami mamy ta-
kie wyczucie czasu, niczym w pływaniu 
synchronicznym. 

Dla nas – jedynym „ojcem sukcesu”, 
dzięki któremu droga zostanie napra-
wiona przez wykonawcę w ramach 
gwarancji – są wyłącznie mieszkańcy. 
Błyskawicznie zadziałali też - Starosta 
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk wraz 
z Wicestarostą Mariuszem Morawcem, 
obaj pochodzą z gminy Koziegłowy. Lo-
kalni decydenci tak nisko nie spoglą-
dają, więc nie mogli zauważyć spękań.  
(kk)

O Ś M I U  O J C Ó W  S U K C E S U
Sukces zwykle  ma wielu  ojców,  porażka jest  s ierotą .  To zdanie  naj lepiej  określa  spra-

wę drogi powiatowej w ciągu ulicy Bankowej w Niegowie. Przez wiele lat nikt poza miesz-
kańcami  na  s tan  nawierzchni  n ie  zwracał  uwagi ,  asfa l t  pękał .  Zaniepokojeni  apelowa -
li do radnych, prosili o pomoc – bez skutku. Dokładnie miesiąc temu zdarzył się jednak cud.

NOWE BOISKO W ŻARKACH

- Po wielu latach moich interwencji już 
dziś możemy cieszyć się oddanym do 
użytku boiskiem na osiedlu 600-lecia 
w Żarkach. Całkowity koszt inwestycji 
to około 60 tys. zł, na który złożyła się 
wymiana murawy, wykonanie zabezpie-
czeń zewnętrznych. Jestem z tego faktu 
bardzo zadowolony, od paru lat zabiega-
łem, o to boisko. Takie boiska powinny 
być na każdym osiedlu. Każdy młody 
człowiek powinien dostawać od nas lo-
kalnych polityków, jak najlepsze możli-
wości rozwoju - mówi radny Zamora.

Boisko wyposażone jest w sztuczną 
nawierzchnię, co pozwoli na dużą eks-
ploatację i trenowanie w każdych wa-
runkach atmosferycznych. Na boisku 
będzie można przeprowadzać różne 
inicjatywy, nie tylko sportowe. Już te-
raz żarecki radny zapowiada, że 1 lipca 
odbędzie się tam uroczyste powitanie 
wakacji, podczas którego będą przygo-
towane niesamowite niespodzianki dla 
najmłodszych. Znając zapał radnego 
Zamory wiemy, jeszcze nie raz zaskoczy 
nas swoją pozytywną postawą. (KL)

Boisko wielofunkcyjne na osiedlu 600-lecia w Żarkach zostało oddane do 
użytku. Obiekt sportowy wymagał remontu, aby mógł w sposób bezpieczny 
służyć wszystkim użytkownikom. Radny Adam Zamora od kilku lat wnioskował 
o to, aby ta inicjatywa została przeprowadzona i w końcu mieszkańcy osiedla 
mogą w sposób aktywny i przede wszystkim bezpieczny spędzać wolny czas.
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Porywający, klaustrofobiczny 
thriller z ważnymi tematami w tle. 
Nie oderwiesz się od lektury, dopóki 
nie poznasz zakończenia! Czekam 
na więcej!

Marcel Moss

„ U Ś P I O N A”

A l i c j a  S i n i c k a

Najnowsza książka autorki bestsellerowych 
thrillerów 

Stażystka, Obserwatorka i Służąca, które 
sprzedały się  w blisko 100 000 egzemplarzy!

Weronika Krzycka ma narkolepsję. Każdego 
dnia musi zrobić sobie dwie godzinne drzem-
ki, żeby normalnie funkcjonować. Nie zdaje 
sobie sprawy, że kiedy zasypia, ktoś wchodzi 
do jej domu. Ktoś, kto ma na jej punkcie nie-
bezpieczną obsesję.

Krzycką zaczyna prześladować nieuzasad-
niony lęk. Pewnego dnia, tuż po przebudze-
niu, widzi coś, co wywraca jej życie do góry 
nogami. Na podłodze w salonie leży martwy 
człowiek.

Rozpoczyna się drobiazgowe policyjne 
śledztwo. Weronika stara się pozbierać, ale 
sprawa zagadkowej śmierci nie daje jej spoko-
ju. Nie wie, że to dopiero początek koszmaru.

Fragment:

Promienie słońca przesączają się przez szpa-
ry w roletach, grzeją mi ramiona i kark. Wciąż 
patrzę na duży ekran budzika, gdy nagle za-
uważam ruch w jego prawym górnym rogu. 
Coś się w nim odbiło, jak w ciemnym lustrze. 
Odrywam głowę od poduszki i odwracam się 
za siebie. Drzwi od sypialni są szeroko otwarte. 
Wydaje mi się, że gdy wchodziłam tu godzinę 
temu, to je przymykałam. […] Spoglądam jesz-
cze raz na ekran, potem kieruję wzrok z powro-
tem na drzwi. Chcę dojść do tego, która część 
wnętrza domu odbija się w jego prawym rogu. 
Co to mogło być? Mam wrażenie, że jest to coś 
znajdującego się w oddali, za wejściem do 
sypialni, może liście juki stojącej przy drew-
nianej barierce antresoli? Tuż obok są schody. 
A może to był jeszcze majak ze snu?

Premiera 15 czerwca!

„ U R S Z U LA”

U r s z u l a  K a s p r z a k

E w a  A n n a  B a r y ł k i e w i c z

„To nie tylko biografia jednej z największych gwiazd polskiej sceny 
muzycznej. To także barwna, pełna archiwalnych zdjęć opowieść 

o czasach minionych, o ludziach i świecie, których już nie ma i do których 
tęsknimy, jak do smaku dzieciństwa – domowego makaronu i pierwszych 

pocałunków. I pierwszych zaśpiewanych przez Urszulę dźwięków, które 
zabrzmiały tak, że inspirują do dzisiaj”.

Karolina Korwin Piotrowska

Niekwestionowana legenda polskiej 
muzyki, wokalistka, idolka, żona i matka. 
Jej rockowy wizerunek i charakterystycz-
ny wokal rozpozna każdy miłośnik muzy-
ki. Ma na koncie albumy i piosenki, które 
przeszły do historii, koncerty dla wieloty-
sięcznej publiczności, ale również historie 
z życia prywatnego, które rozpalały pub-
likę do czerwoności. Jaka jest naprawdę? 
W pasjonującej autobiografii Urszula po-
kazuje swoje prywatne i zawodowe życie 
tak szczerze, jak nigdy dotąd. 

Karierę zaczynała w latach 80. jako 
nikomu nieznana, wrażliwa i nieśmiała 
dziewczyna z Lublina. Daleko jej wówczas 
było do wizerunku gwiazdy rocka w skórze 
i okularach przeciwsłonecznych 

z późniejszej dekady, ale swoim talen-
tem przyciągała uwagę od samego po-
czątku. U progu lat 80. nawiązała współ-
pracę z Romualdem Lipko, autorem jej 
pierwszych ponadczasowych szlagierów, 
których do dziś możemy słuchać na an-
tenie największych rozgłośni radiowych 
— takie jak „Luz blues, w niebie same 

dziury”, „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy 
„Malinowy król.” 

Lata 90. to najgorętszy czas jej karie-
ry. Po pięciu latach pobytu w Stanach 
Zjednoczonych Urszula wróciła z nowym 
wizerunkiem i materiałem na płytę, zain-
spirowanym rockiem i grungem. Cała Pol-
ska śpiewała wówczas „Na sen” i „Konika 
na biegunach”, a płyta „Biała droga” sprze-
dała się w niewyobrażalnym dzisiaj nakła-
dzie 800 tysięcy egzemplarzy. Urszula 
potwierdziła swój status legendy muzyki 
i zaliczyła jeden z najmocniejszych come 
backów w historii polskiej rozrywki.

Pomimo setek udzielonych wywiadów, 
jeszcze nigdy nie poznaliśmy tak wie-
le osobistych i trudnych wątków z życia 
gwiazdy. Autobiografia Urszuli, spisana 
w formie wywiadu-rzeki,to skarbnica pory-
wających anegdot i opowieści z jej fascy-
nującego życia oraz kulis polskiego świata  
muzyczno-artystycznego od lat 80. aż do 
dzisiaj. To zapis życia prawdziwej legendy 
i gwiazdy pierwszego formatu – począw-
szy od idyllicznego dzieciństwa, poprzez 

niespodziewaną karierę muzyczną, któ-
ra rozrosła się do szalonych rozmiarów, 
aż po życie prywatne, we wszystkich jego 
smakach i odcieniach. 

Autobiografia Urszuli to opowieść doj-
rzałej kobiety, która przeżyła wiele, na-
uczyła się od życia jeszcze więcej i chce 
się tą wiedzą podzielić. Ta słodko-gorzka 
opowieść pokazuje, jak z optymizmem pa-
trzeć na życie i – pomimo jego meandrów 
czy wybojów – nie obrażać się na los, tylko 
czerpać z doświadczeń pełnymi garściami.

„Urszula” to niesamowita historia, która 
porwie nie tylko wielbicieli samej artyst-
ki czy miłośników polskiej muzyki lat 80. 
i 90. i obecnych. To przede wszystkim 
ciepła, arcyciekawa, często wzruszająca 
i przesycona humorem rozmowa, która łą-
czy estradę, życie osobiste i historię pop-
kultury. Opowieść Urszuli jeszcze nigdy 
nie wybrzmiała tak szczerze i mocno. Dziś 
możemy w końcu posłuchać wszystkich jej 
tonacji.

Już w księgarniach!

ALICJA SINICKA (ur. 1987) – niekwestionowana królowa polskiego domestic noir, serca czytelników podbiła 
m.in. jej bestsellerowa trylogia oławska: Stażystka, Obserwatorka i Służąca. Autorka świetnie przyjętych 
thrillerów psychologicznych, które wyróżniają się misternie skonstruowanymi intrygami i ogromnym 
ładunkiem emocjonalnym. Z wykształcenia jest ekonomistką, przez kilka lat pracowała jako analityczka 
finansowa. Mieszka w Oławie na Dolnym Śląsku. Uśpiona to pierwszy tom jej nowej powieściowej serii.

Słoneczna pogoda, wysokie temperatu-
ry i sezon wakacyjno-urlopowy. To tylko 
część powodów, dla których ludzie chęt-
nie spędzają czas na łonie natury. Relaks 
w otoczeniu przyrody to dobra okazja, by 
zadbać o zdrowie i zainteresować się spor-
tem oraz innymi aktywnościami. Spędzając 
czas w ten sposób należy jednak pamiętać 
o odpowiednich środkach bezpieczeństwa. 
Wówczas wypoczynek nie będzie zagro-
żeniem zarówno dla nas samych, jak i dla 
środowiska. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
zaleca, aby osoby dorosłe (18-64 lata) po-
dejmowały w tygodniu od 150 do 300 mi-
nut aktywności fizycznej o umiarkowanej 
intensywności. Z kolei na ćwiczenia o du-
żym stopniu nasilenia wystarczy przezna-
czyć od 75 do 150 minut. To tyle co nieco 
ponad półtora standardowego meczu piłki 
nożnej. Trochę więcej ruchu niż dorosłym 
WHO zaleca dzieciom i młodzieży – śred-
nio godzinę dziennie. W ich przypadku jest 
ważne, aby ćwiczenia były umiarkowanie 
albo wysoce intensywne.

To pokazuje, że aktywność fizyczna jest 
kluczowa dla utrzymania dobrego stanu 
zdrowia. Na szczęście pogoda nie tylko 
ułatwia, ale wręcz zachęca do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. Katalog 
prozdrowotnych aktywności, które można 
wykonywać „pod chmurką” jest bardzo 
szeroki. Część z nich, bieganie, nordic 
walking czy jazdę na rowerze lub rolkach, 
z łatwością można wpleść w codzienny 
harmonogram zadań. Natomiast urlop albo 
weekend to świetna okazja, aby zagrać ze-

społowo na plaży, popływać na kajakach 
oraz rowerach wodnych, a także pospace-
rować po lesie.

– W trakcie najbliższych miesięcy wa-
kacyjnych wiele osób będzie korzystało 
z uroków polskiej przyrody. Nadmorskie 
plaże, liczne jeziora, a także lasy i polany 
staną się miejscem odpoczynku dla wielu 
z nas. Wśród czynników, które mogą zakłó-
cić wypoczynek, znajdują się m.in. niele-
galnie porzucane odpady. Niestety, część 
wczasowiczów zamiast wyrzucić śmieci do 
pojemników, często pozostawia je na tere-
nach zielonych. Takie działanie negatywnie 
oddziałuje na środowisko i może doprowa-
dzić do jego skażenia. Pamiętajmy, aby od-
wiedzane miejsca zostawiać w takim stanie, 
w jakim sami chcielibyśmy je zastać – mówi 
Felice Scoccimarro, prezes spółki Amest Ot-
wock, działającej w branży gospodarowania 
odpadami.

Jak troszczyć się o środowisko podczas 
wypoczynku?

Nikt nie lubi spędzać czasu pośród poroz-
rzucanych śmieci na brzegach rzek, jezior 
czy morza. Jak podaje WWF Polska, ponad 
połowa odpadów (56 proc.), które znajdują 
się na plażach Bałtyku, to tworzywa sztucz-
ne. Butelki stanowią dla małych ssaków 
i owadów olbrzymie niebezpieczeństwo. 
Zwabione słodkim zapachem, znajdują 
się w pułapce bez wyjścia. Tego typu od-
pady pozostawione bez nadzoru sprzyjają 
także powstawaniu mikroplastiku, który 
zauważono już w największych akwenach 
na świecie. Mimowolnie spożywają go ryby, 
a w efekcie groźne dla zdrowia związki che-
miczne trafiają do łańcucha pokarmowego 
i w konsekwencji na nasze talerze. Dlatego 
ważne jest, aby nie śmiecić oraz – w miarę 
możliwości – sprzątać napotkane odpady.

Spędzając czas blisko natury zdarza 

się również natrafić na dziką zwierzynę. 
W lasach m.in. na niedźwiedzia czy wilka, 
a na nadmorskich plażach nierzadko po-
jawiają się odpoczywające w słońcu foki. 
Istotne, aby w takiej sytuacji zachować 
spokój i pod żadnym pozorem do nich nie 
podchodzić. Zwierzęta żyjące na wolności 
nie są przyzwyczajone do kontaktu z czło-
wiekiem i łatwo je wystraszyć. Wówczas ich 
zachowanie może okazać się nieprzewidy-
walne. 

Bezpieczne i czyste lasy

W lasach urlopowicze chętnie zbierają 
grzyby, a także dary runa leśnego, takie jak 
jeżyny, maliny czy jagody. Oczywiście moż-
na to robić (poza parkami narodowymi), ale 
bezwzględnie nie wolno niszczyć krzewów 
oraz drzew. Dotyczy to też infrastruktury 
informacyjnej i rekreacyjnej, która służy 
dobru wspólnemu. Na terenach leśnych 
należy zachować szczególną ostrożność, ze 

względu na wysokie zagrożenie pożarowe, 
które utrzymuje się w suchych i upalnych 
dniach miesięcy letnich. Zwłaszcza że su-
sze, dramatycznie zwiększające ryzyko wy-
stąpienia tego groźnego zjawiska, występu-
ją coraz częściej. 

– Jeśli pobyt na obszarach leśnych ma 
być bezpieczny zarówno dla środowiska, 
jak i wczasowiczów, należy pamiętać o kil-
ku zasadach. Przede wszystkim nie należy 
palić ognisk oraz tytoniu w nieprzystoso-
wanych do tego miejscach. Podobnie nie-
odpowiedzialne jest – i również zabronione 
– jeżdżenie po lesie samochodem. To grozi 
wywołaniem pożaru i wyciekiem toksycz-
nych płynów eksploatacyjnych, mogących 
skazić ekosystem. Zdrowszą i bezpiecz-
niejszą, a przede wszystkim legalną, alter-
natywą jest przemieszczanie się pieszo czy 
na rowerze  – tłumaczy Felice Scoccimarro.

Tylko do połowy maja 2022 r. straż pożar-
na odnotowała 3026 pożarów w lasach. To 
ponad trzy razy więcej niż w takim samym 
okresie ubiegłego roku. Za ten stan rzeczy 
w dużej mierze odpowiada niestety czło-
wiek. Do najczęstszych przyczyn tego kata-
strofalnego dla środowiska zjawiska należą 
bowiem m.in. rozpalanie ognisk w lesie lub 
jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz roz-
rzucanie niedopałków przy drogach.

Mateusz Rosiak

Biuro Prasowe

Amest sp. z o.o.

WAKACJE ZA PASEM. SPRAWDŹ, JAK BEZPIECZNIE WYPOCZĄĆ I ZADBAĆ O PRZYRODĘ
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Uchwała antysmogowa obowiązuje 
na terenie województwa śląskiego od 1 
września 2017 r. Większość mieszkańców 
kojarzy ten akt prawa lokalnego z obo-
wiązkiem wymiany „kopciuchów” na eko-
logiczne źródła ciepła i spalania paliw. Py-
tanie zatem, czy kominek używany rekre-
acyjne również podlega zapisom uchwały 
antysmogowej? Odpowiedź brzmi – tak. 

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – 
takim mianem określane są wszelkiego 
rodzaju urządzenia wydzielające ciepło 
lub wydzielające ciepło i przenoszące je 
do innego nośnika w celu osiągnięcia 

i utrzymania komfortu termicznego 
w zamkniętym pomieszczeniu. Miejsco-
we ogrzewacze pomieszczeń to nie tylko 
kominki ale również wszelkiego rodzaju 
ogrzewacze wolnostojące, kozy, piece ka-
flowe, kuchnie węglowe czy piecokuchnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24.04.2015, w Polsce 
od 

1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewa-
cze pomieszczeń muszą spełniać wymogi 
ekoprojektu w odniesieniu do sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń oraz w odniesieniu do emisji 
cząstek stałych (PM), organicznych związ-
ków gazowych (OGC), tlenków azotu (NOx), 
tlenku węgla (CO).

Powyższe przepisy dotyczą nowych 
urządzeń. Nie oznacza to jednak, że urzą-
dzenia zainstalowane przed 

1 stycznia 2022 r. możemy eksploatować 
bezterminowo.  Uchwały antysmogowe 
często nakładają na mieszkańców obowią-
zek wymiany urządzeń niespełniających 
wymagań ekoprojektu i tak jest w przy-
padku śląskiej uchwały antysmogowej, 
która wskazuje, że mieszkańcy posiadają-
cy w swoich gospodarstwach domowych 
miejscowy ogrzewacz pomieszczeń zobo-
wiązani są do jego wymiany w terminie do 
31 grudnia 2022 r.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są 
mieszkańcy, którzy posiadają urządzenia 

osiągające sprawność cieplną na pozio-
mie co najmniej 80% lub wyposażone 
w urządzenie zapewniające redukcję 
emisji pyłów do wartości wskazanej  w  
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 
z dnia 24.04.2015.

Pamiętać należy, że nowoczesny komi-
nek posiada większą sezonową efektyw-
ność energetyczną. 

W urządzeniach takich zużywana jest 
mniejsza ilość paliwa dla uzyskania tej 
samej ilości ciepła. Z punktu widzenia 
ochrony powietrza korzystna jest mniejsza 
emisja szkodliwych substancji. 

Tekst powstał w celach informacyjno-
-edukacyjnych, w ramach realizacji Pro-
jektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. 
Kompleksowa realizacja Programu ochro-
ny powietrza dla województwa śląskiego. 

Autor: Dominika Bukalak-Gaik (Ekodo-
radca Subregionalny)

MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ – CZY 

PODLEGAJĄ ZAPISOM UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ?

W związku z opublikowaniem Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 
2022 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie realizacji przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zadań związanych z ustanowieniem nad-
zwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 
producentów jabłek (Dz.U. poz. 1365), 
z dniem 2 lipca 2022 r. uruchomiony zo-
staje mechanizm „Nadzwyczajna pomoc 
dostosowawcza dla producentów świń”.

O pomoc finansową w ramach przed-
miotowego mechanizmu, zwaną dalej 
„pomocą”, może ubiegać się producent 
świń, będący producentem rolnym (w ro-
zumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 
r. o krajowym systemie ewidencji produ-
centów), który w dniu 1 kwietnia 2022 r. 
prowadził gospodarstwo, w którym były 
utrzymywane świnie i w okresie od dnia 1 
kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 
r. wystąpiły w nim zdarzenia urodzeń świń.

Warunkiem uczestnictwa w mechani-
zmie jest realizacja przez producenta świń 
w gospodarstwie co najmniej jednego 
z działań „prośrodowiskowych”,  wymie-
nionych w załączniku do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 
r. w sprawie realizacji przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zadań związanych z ustanowieniem nad-
zwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 
producentów jabłek oraz producentów 
świń (Dz. U. poz. 879 i 1365). 

 Pomocą zostaną objęte jedynie świnie 
urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 
2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., ozna-
kowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do 
systemu IRZ ARiMR, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o syste-
mie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą 
świnię urodzoną w gospodarstwie produ-
centa świń w okresie od dnia 1 kwietnia 
2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., któ-
rej oznakowanie producent ten zgłosił do 
ARiMR do dnia 15 lipca 2022 r., jednak 
łączna kwota tej pomocy udzielonej pro-
ducentowi świń nie może być większa niż 
160 000 zł.

Wnioski o udzielenie pomocy można 
składać w okresie od dnia 02.07.2022 r. 
do dnia 15.07.2022 r.

Wniosek należy złożyć do biura powia-
towego ARiMR właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę pro-
ducenta świń na formularzu udostępnio-
nym na stronie internetowej ARiMR:

1. bezpośrednio w kancelarii właściwe-

go BP osobiście lub przez upoważnioną 
na podstawie pełnomocnictwa lub upo-
ważnienia osobę, lub 

2. przesyłką, za pośrednictwem wyzna-
czonego operatora pocztowego (tj. Poczty 
Polskiej), bądź operatora pocztowego in-
nego niż operator wyznaczony, bądź firmy 
kurierskiej, nadaną na adres właściwego 
BP. 

Adresy biur powiatowych ARiMR znajdu-
ją się na stronie internetowej administro-
wanej przez ARiMR.

Za datę złożenia wniosku, niezależnie 
od sposobu jego dostarczenia, uznaje się 
datę wpływu tego wniosku do biura po-
wiatowego ARiMR właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta świń.

Producent świń może złożyć tylko je-
den wniosek, który powinien obejmować 
wszystkie świnie urodzone w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerw-
ca 2022 r., do których producent zamierza 
ubiegać się o pomoc, jednak nie więcej niż 
2 000 szt. (w składanym wniosku należy 
uwzględnić świnie urodzone we wszyst-
kich siedzibach stad producenta świń 
zgłoszonych do systemu IRZ ARiMR zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestra-
cji zwierząt).

Szczegółowe informacje dotyczące try-
bu składania i rozpatrywania wniosków 
o udzielenie pomocy oraz zasady przyzna-
wania i wypłacania pomocy, określone są 
w Instrukcji wypełniania wniosku.

Formularz Wniosku o udzielenie pomo-

cy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna 
pomoc dostosowawcza dla producentów 
świń” oraz instrukcja jego wypełniania 
zostaną udostępnione na stronie interne-
towej Agencji w dniu uruchomienia przed-
miotowego mechanizmu, tj. w dniu 2 lipca 
2022 r. Źródło: ARiMR

NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA – RUSZA 
PILOTAŻOWY PROGRAM WFOŚIGW W KATOWICACH

POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, 
W TYM OCHRONA WÓD UJMOWANYCH DO CELÓW PITNYCH H A Ł A S  S Z K O D Z I !

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

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

Od 1 lipca 2022 r. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozpocznie przyjmowanie 
wniosków w ramach Pilotażowego Progra-
mu „Przydomowa oczyszczalnia”. Jest on 
skierowany do właścicieli i współwłaści-
cieli nieruchomości na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Dotacja wyniesie do 8 tys. 
zł, a na cały Program Fundusz przeznaczy 
1 mln zł. Wnioski można składać do końca 
tego roku. 

- Najprostszym i najwygodniejszym 
sposobem odprowadzania ścieków jest 
oczywiście kanalizacja miejska. Niestety 
w naszym regionie jest wiele gmin, których 
mieszkańcy borykają się z brakiem sieci 
centralnej. I nic nie wskazuje na to, żeby 
kiedykolwiek mogła powstać, ze względu 
na ukształtowanie terenu oraz związane 
z tym gigantyczne koszty i nieopłacalność 
inwestycji – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Program „Przydomowa oczyszczalnia” 

ma charakter pilotażowy i jest skierowa-
ny do właścicieli budynków mieszkalnych 
z terenu województwa śląskiego, w tym 
także tych położonych na nieruchomoś-
ciach oddanych w użytkowanie wieczyste, 
do których będą przyłączane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków o wydajności nie 
większej niż 7,5 m3/dobę. 

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie w formie dotacji do 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 
8 tys. zł. 

Na cały Program Fundusz przeznaczy 
1 mln zł. Wnioski będę przyjmowane do 
końca tego roku lub do wyczerpania aloka-
cji środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy do-
starczyć do siedziby Funduszu przy ul. Ple-
biscytowej 19 w Katowicach w terminie od 
01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia 
wcześniejszego zakończenia/wstrzymania 
naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką 
kurierską lub dostarczyć osobiście, o ter-
minie wpływu decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy spo-
rządzić na obowiązujących formularzach 
dostępnych na stronie internetowej Fun-
duszu www.wfosigw.katowice.pl w zakład-
ce: Dofinansowanie zadań / Ochrona Wód 
/ PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa 
oczyszczalnia

https://www.wfosigw.katowice.pl/pro-
gram-pilotazowy-przydomowa-oczysz-
czalnia.html

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 
341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 
32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 
60 32 230

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to 
idealne rozwiązanie pomagające chro-
nić wody powierzchniowe i podziemne, 
zachowując przy tym ważne dla gospo-
darstw domowych aspekty ekonomicz-
ne. Poza tym są idealnym rozwiązaniem 
w tych gminach, gdzie nie ma kanalizacji.

Wyróżniamy kilka rodzajów przydomo-
wych oczyszczalni ścieków – różnią się 
między sobą parametrami technicznymi, 
budową, zasadą działania i ceną:

• ze złożem biologicznym,

• z komorą czynnego osadu,

• z drenażem rozsączającym,

• z filtrem piaskowym,

• z filtrem gruntowo-roślinnym.

Zalety:

- niemal bezawaryjna,

- mają korzystny wpływ na środowisko 
(bazują na procesach zachodzących w na-
turze),

- ich eksploatacja jest bardzo tania (nie 
ponosimy comiesięcznego kosztu odpro-
wadzenia ścieków – płacimy wyłącznie 
za wodę),

- nie wymagają obsługi takiej jak szam-
bo,

- są estetyczne,

- oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/
dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę, wymagają jedynie 
zgłoszenia,

- nie jest też potrzebne pozwolenie 
wodnoprawne na wprowadzanie oczysz-
czonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli 
ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę.

Wady:

- wysokie koszty inwestycji (od kilku do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych),

- wymagają dużej przestrzeni (odległość 
od miejsca wprowadzenia ścieków oczysz-
czonych do ziemi do ujęcia wody pitnej 
powinna wynosić więcej niż 30 metrów, 
drenaż musi znajdować się też w pewnej 
odległości od drogi czy granicy działki, 
kabli energetycznych oraz drzew i krze-
wów),

- konieczność spełnienia wymogów 
prawnych.

Dźwięki powyżej 120 dB są przez czło-
wieka fizycznie odczuwalne. Przy takich 
wartościach hałas wywołuje ból, a powy-
żej 130 dB może pojawić się trwałe, me-
chaniczne uszkodzenie słuchu. Narażenie 
na hałas powyżej 200 dB niesie ryzyko 
utraty życia. Długotrwały lub nadmierny 
hałas skutkuje problemami zdrowotnymi 
takimi jak choroby układu krążenia, zabu-
rzenia funkcji poznawczych u dzieci, szum 
w uszach i utrata słuchu. Przed hałasem 
bezwzględnie należy się chronić. Jak to 
robić?

1. Używaj nauszników lub wkładek do-
usznych, gdy doświadczasz nadmiernego 
hałasu. Nawet na koncercie rockowym 
warto korzystać z wkładek doucznych - 
te jedynie osłabiają natężenie dźwięku. 
Zawsze korzystaj z nauszników podczas 
koszenia, piłowania itp.

2. Nie przesadzaj z głośnością muzy-
ki - zwłaszcza w słuchawkach. Słuchanie 
muzyki w ten sposób przez ponad godzinę 
może pogłębić osłabienie słuchu. Douszne 
słuchawki zwiększają natężenie dźwięku 
o 7 dB.

3. Jeśli przebywasz w hałaśliwym oto-
czeniu - postaraj się o robienie przerw, 
które spędzisz w ciszy. Po pracy w hałasie 
zapewnij sobie dźwiękowy detoks.

4. Nie słuchaj głośno muzyki w samo-
chodzie, oprócz osłabienia słuchu możesz 
narazić się na niebezpieczeństwo - nie bę-
dziesz słyszał sygnału karetki pogotowia 
czy trąbienia innych pojazdów.

5. Jeśli w pracy jesteś narażony na hałas 
powyżej 85 dB, porozmawiaj z pracodaw-
cą, jego zadaniem jest zapewnienie ci od-
powiednich warunków.

szczekanie psa 80 dB

muzyka z głośników 60-90 dB
samolot  

120-130 dB

młot udarowy 
100 dB

słuchanie radia 
60-70 dB

samochód ciężarowy  
70-90 dB

samochód 
osobowy  

65-75 dB

HAŁAS HAŁAS 

SZKODZISZKODZI
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