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W ubiegłym roku Eugeniusz Bugaj 
musiał pożegnać się z kierowaniem 
Zespołem Szkół nr 1 im. Eugerniusza 
Kwiatkowskiego w Myszkowie. Szkołą 
zarządzał przez kilkanaście lat, to jed-
nak za słaby argument, by utrzymać 
stołek. Głośno mówiło się, że powiato-
wi decydenci na stanowisku widzą ko-
goś innego. Konkurs wygrała związana 
z Prawem i Sprawiedliwością Mariola 
Majewska. Bugajowi wielka krzywda 
się nie stała, znaleziono mu alternaty-
wę – został zastępcą dyrektora w ZS nr 
2 w Będuszu. Nie było to jednak długo-
terminowy plan, a i pęta na szyi były 
pewnie trudne do zniesienia. Wiosna 
2022 była dla Bugaja zbawienna.

14 marca Burmistrz Miasta Myszkowa 
ogłosił 7 konkursów na kandydatów 
na stanowiska dyrektorów przedszko-
li, szkół podstawowych i zespołu szkół 
publicznych. To nie nietrafiona kon-
strukcja zdania, a wskazanie, że komi-
sja konkursowa nie wybiera dyrekto-
rów, a jedynie proponuje burmistrzowi 
kandydata.

31 sierpnia upłynie termin powie-
rzenia stanowisk dyrektorom w: Przed-
szkolu nr 1, 2, 3, 4, Szkołach Podstawo-
wych nr 4 i 6 oraz w Zespole Szkół nr 3. 
W Biuletynie Informacji Publicznej za-
mieszczono zarządzenie, zgodnie z któ-
rym powołano komisje konkursowe do 
6 placówek. Jeden konkurs to wielka 
informacyjna niewiadoma.

Najbardziej liczna była komisja kon-

kursowa dla Przedszkola nr 1, powo-
łano do niej aż 15 członków. 4 osoby 
reprezentowały organ prowadzący (Sła-
womir Matyja, Marzanna Wieczorek, Jo-
lanta Kempa, Renata Karoń), organ nad-
zoru reprezentowany był również przez 
4 osoby (Renatę Dziurę, Annę Muzykę, 
Jolantę Skrzypczyk, Gabrielę Chrustow-
ską), Radę Pedagogiczną reprezentowa-
ły dwie osoby (Joanna Cyba, Magdalena 
Masłoń), Radę Rodziców również dwie 
(Sylwia Balwierz, Anna Majewska), każ-
dy z działających w placówce związków 
zawodowych również miał swoją jedno-
osobową reprezentację („Solidarność” 
– Elżbietę Sobolewską, Związek Na-
uczycielstwa Polskiego – Halinę Srokę, 
„Solidarność’80” i „Solidarność-Oświa-
ta” – Jarosława Pucka). Burmistrz poin-
formował o powierzeniu stanowiska 
dotychczasowej dyrektor - Barbarze 
Martyniak.

Do komisji konkursowej mającej wy-
łonić kandydata na dyrektora Przed-
szkola nr 2 powołano: 3 przedstawi-
cieli organu prowadzącego (Sławomira 
Matyję, Marzannę Wieczorek, Jolantę 
Kempę), 3 przedstawicieli organu spra-
wującego nadzór pedagogiczny (Rena-
tę Dziurę, Anne Gamalczyk, Małgorzatę 
Gołębską), dwóch przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej (Iwonę Karcz i Ewelinę 
Pędzik), dwóch przedstawicieli Rady 
Rodziców (Kamilę Skwarę i  Monikę 
Smoczyńską), dwóch przedstawicieli 
zz („Solidarność”: Małgorzata Skinder, 
ZNP: Jadwiga Kotowicz). Iwona Warmuz 

utrzymała stanowisko.

Kandydata na dyrektora Przedszkola 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wy-
bierali: 3 przedstawicieli organu pro-
wadzącego (Sławomir Matyja, Marzanna 
Wieczorek, Jolanta Kempa), 3 przed-
stawicieli organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (Renata Dziura, Anna Ga-
malczyk, Małgorzata Gołębska), dwóch 
przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
( I lona Szymańska i  Marta  Mucha) , 
dwóch przedstawicieli Rady Rodziców 
(Marta Piotrowska i Magdalena Pechta), 
i przedstawicielka zz – dokładnie - ZNP: 
Jadwiga Kotowicz. Pracę dyrektora kon-
tynuowała będzie Ewa Labocha.

Kandydata na dyrektora Przedszkola 
nr 4 wybierali: 3 przedstawicieli orga-
nu prowadzącego (Sławomir Matyja, 
Marzanna Wieczorek, Jolanta Kempa), 
3 przedstawicieli organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny (Renata 
Dziura, Anna Gamalczyk, Małgorzata 
Gołębska), dwóch przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej (Małgorzata Dąbrowska 
i Monika Kasprzak), dwóch przedstawi-
cieli Rady Rodziców (Angelika Celna 
i Joanna Kwiecińska), i dwóch przedsta-
wicieli zz (ZNP: Jadwiga Kotowicz, „So-
lidarność”: Małgorzata Skinder). W tej 
placówce oświatowej nastąpi zmiana 
na stanowisku dyrektora – Jolantę Pia-
secką zastąpi Anna Zemła. ZAMÓW REKLAMĘ 
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BUGAJ ZAGOSPODAROWANY – RADĘ ZAMIENI NA KIEROWANIE „TRÓJKĄ”?
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cy (był dyrektorem w „Kwiatkowskim”), szybko znaleziono mu alternatywę, by PiS miał jedną więcej szablę w radzie miasta. We wrześniu radny pęta z szyi zdejmie.
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- 10 kwietnia br. o godz. 8:41, zgod-
nie z przepisami zostanie uruchomiony 
ciągły dźwięk syren. Mieszkańcy nie 
powinni podejmować żadnych czyn-
ności. Informacja o uruchomieniu sy-
ren została przekazana mieszkańcom 
z 24-godzinnym wyprzedzeniem, rów-
nież za pośrednictwem Regionalnego 
Systemu Ostrzegania (RSO) – napisano 
w komunikacie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

W polskiej tradycji stosuje się jeden 
wyjątek uzasadniający wykorzystanie 
syren alarmowych do uczczenia ważnej 
daty. To 1 sierpnia i rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego – to właśnie 
przy użyciu systemu obrony przeciwlot-
niczej ogłoszono godzinę W.

Wielu obywateli publicznie skryty-
kowało taką formę czczenia pamięci 
o ofiarach katastrofy, przypominając, 
że na terenie naszego kraju przebywa 
ponad dwa miliony uchodźców, którym 
taki właśnie sygnał zburzył codzien-
ność, kojarzy się z wojną i śmiercią bli-
skich. Wsłuchując się w głos ludu, szyb-
ko zareagowali samorządowcy, którzy 
poinformowali wszem wobec że syren 
nie włączą i nie wykonają rządowego 
polecenia przekazanego przez wojewo-
dów.

Pierwszy stanowisko w tej sprawie 
przedstawił Prezydent Katowic – Mar-
cin Krupa: - Podjąłem decyzję, że w Ka-
towicach nie będziemy jutro rano uru-
chamiać syren alarmowych. Taki nie-
spodziewany sygnał byłby ogromną 
traumą dla tysięcy Ukraińców, którzy 

znaleźli u nas schronienie. Pamiętajmy, 
że w ostatnich tygodniach ukrywali się 
oni w swojej ojczyźnie przed bombami 
najeźdźców w piwnicach i schronach, 
a sygnał alarmowy za każdym razem 
przypominał im, że ich zdrowie i życie 
są realnie zagrożone.

W podobnym tonie wypowiedzieli 

się prezydenci innych dużych miast. 
Podnosili, że rokrocznie organizowa-
ne są w całej Polsce uroczystości i nie 
trzeba uciekać się do takich form upa-
miętnienia, które wywołać mogą strach 
i niepotrzebną panikę. Przypominali, 
że istnieje wiele sposób na godne upa-
miętnienie ofiar i wyrażenie szacunku.

W reakcji na zarzuty MSWiA zdecy-
dowało się wysłać do przebywających 
w Polsce Ukraińców alert RCB: „do osób 
posiadających ukraińskie karty SIM lo-
gujących się do polskich sieci komór-
kowych przesłany zostanie Alert RCB 
z informacją o uruchomieniu jutro syren 
w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleń-

skiej. SMS zostanie wysłany w języku 
ukraińskim”.

Apele i  protesty samorządowców 
na nic się zdały. Tym wszystkim, którzy 
ogłosili cichy poranek w swoich mia-
stach i gminach odebrano prawo do 
decydowania. Wojewodowie „zabrali” 
im piloty i zdalnie włączyli syreny alar-
mowe. Niesmak pozostał. Ironizowano, 
że w normalnych warunkach, gdy wyją 
syreny, powinniśmy sprawdzić, co wokół 
się dzieje – można wówczas skorzystać 
z internetu, radia czy telewizji, a 10 
kwietnia 2022 r. w ramach protekstu do 
okrutnego żartu MSWiA należy zrobić 
odwrotnie – wyłączyć odbiorniki środ-
ków publicznego przekazu.

A przekaz w mediach publicznych jest 
jednoznaczny. W poprzednim wydaniu 
DEMOKRATYCZNEJ napisaliśmy o po-
wstającej w Myszkowie galerii handlo-
wej. Jako przykład sklepu DIY podaliśmy 
Leroy Merlin. I właśnie w tej sprawie 
zadzwoniła do nas mieszkanka powiatu 
myszkowskiego. Pani przedstawić się 
nie chciała, poinformowała, że „redakcja 
popełniła duży błąd, pisząc, że w Mysz-
kowie otworzy się putinowski sklep – 
a on się zwyczajnie nie otworzy, bo ta 
sieć to przecież jest zamknięta, jak te 
inne oszony, wszystko, co putinowskie 
to już nie działa, tak mowili w TVP”. Zo-
stawmy to bez komentarza.

Katarzyna Kieras

P i S  B U D Z I  L U D Z I
10 kwietnia o 8:41 zawyły w całej Polsce syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie był informacją o inwazji zbrojnej na nasz kraj. To forma upamiętnienia katastrofy w Smoleńsku. Takim obchodom sprze-

ciwiło się wielu prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy apelowali do rządu o zaniechanie działań. Zdecydowali, że syren w trosce m.in. o uchodźców – nie włączą. Ktoś jednak odebrał im piloty…

C U D  N A D  M O R Z E M 
C Z A R N Y M 

Jedna do Odessy,  druga do Drohobycza.  Powiat  Myszkow -
ski przekazał dwie karetki dla Ukrainy. To prawdziwy cud. Nie-
naprawialne Volkswageny Craftery dotarły do miejsc przezna-
czenia. Kto by pomyślał, że sześć lat temu spisano je na straty. 

W 2016 roku ówczesny radny po-
wiatowy i asystent dyrektora mysz-
kowskiego szpitala Michał Trojakowski 
ogłosił, że jedna karetka z taboru jest 
niesprawna i nikt nie potrafi jej napra-
wić, a w ogóle to koszt naprawy jest tak 
wysoki, że trzeba kupić nowy pojazd. 
Ostatecznie radni zdecydowali o zaku-
pie dwóch karetek, na trzecią uzyskali 
dofinansowanie. I nagle stał się jakiś 
cud, bo nienaprawialny Crafter widy-
wany był na ulicach miasta, a teraz po-
jechał na Ukrainę. 

Jedna z powiatowych karetek trafiła 
do Odessy, tam służyła będzie do dzia-
łań Jednostki Wojskowej AO 216. Druga 
karetka została dostarczona na ukraiń-
ską granicę, skąd odebrali ją przedsta-
wiciele Administracji Wojskowej Rejonu 
Drohobyckiego Obwodu Lwowskiego.

Oba pojazdy wypełniono darami od 
Powiatu Myszkowskiego i gmin.(kk) 

Foto: Powiat Myszkowski

Radny Wojciech P. jest jak magnes 
na zarzuty. Kilkadziesiąt to dla niego 
pestka. Teraz może mieć kolejne, ale 
na tym etapie dziennikarskiego śledz-
twa nie możemy jeszcze o tym pisać. 
Zadaliśmy pytanie Komendantowi Wo-
jewódzkiemu Policji w Katowicach, lecz 

dane, o które wnioskowaliśmy, wykra-
czają poza ramy informacji o sprawach 
publicznych. Czynnościami sprawdza-
jącymi po naszym zapytaniu zajmie się 
właściwa jednostka policji – jak wy-
jaśnia nadinspektor Roman Rabsztyn: 
„celem oceny pod względem prawno-

-karnym”. O szczegółach, których dla 
dobra sprawy w tej chwili ujawnić nie 
możemy, będziemy niebawem informo-
wać. Czekamy na wezwanie. (kk) 

K O L E J N E  K Ł O P O T Y 
Z PRAWEM PRZEWODNICZĄCEGO

R e d a k c j a  D E M O K R A T Y C Z N E J  u z y s k a ł a  i n f o r m a c j ę 
o kolejnych problemach z prawem Wojciecha P. – naczelnego lekarza SP ZOZ Myszków i jednocześ-
nie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie. O wyjaśnienia poprosiliśmy szefa Śląskiej Policji.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad planuje przebudowę całej 
gierkówki. Remont realizowany będzie 
w etapach. Prace już trwają jakiś czas, 
jednak nie stanowią dużego utrudnie-
nia dla kierujących. Postępy drogow-
ców widać gołym okiem. Na odcinku od 
Brudzowic aż do Cynkowa całkowicie 
zerwany został jeden pas ruchu. Tuż 
za skrzyżowaniem w okolicach Cynko-
wa drogowcy trafili na ciekawe zna-
lezisko. Przy zrywaniu warstw asfaltu 
odkryto starą, klinkierową szosę. To 
po jej śladzie wybudowano jedną nitkę 
gierkówki, w ten sposób obniżono kosz-
ty i skrócono czas konieczny do wyty-
czania nowej trasy. Odkrycie zostanie 

w trakcie remontu rozebrane. Kapitalny 
remont dk-91 wiąże się z gruntowną 
wymianą podbudowy, by nowe jezdnie 
spełniały wymagane warunki nośności.

Z drogi zniknie nie tylko klinkierowa 
podbudowa. Usnięte zostaną kolizyj-
ne skrzyżowania – jak to w ciągu ulicy 
Leśnej w Zabijaku. Pozostałe skrzyżo-
wania zostaną skanalizowane, mają 
być trójwlotowe z wyspą. Tak GDDKiA 
ma zadbać o bezpieczeństwo w ne-
wralgicznych punktach. Powstaną tak-
że chodniki, przepusty, dwie zatoki do 
przeprowadzania kontroli przez policję 
i ITD oraz ekrany akustyczne.

Kilka miesięcy temu rozpoczęły się 

prace w innej części dk-91 między Nową 
Wsią i Zawadą. Przed nami dalsze etapy: 
Częstochowa-Nowa Wieś, Zawada-Sied-
lec Duży, Siedlec Duży-Koziegłowy oraz 
Siewierz-Podwarpie.

W latach 2023-25 ma trwać budowa 
obwodnicy Poręby i Zawiercia. GDDKiA 
umowę na przygotowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej podpisało 
jeszcze 21 stycznia 2020 roku. Prace 
budowlane mają objąć odcinek od Kro-
mołowa do Żerkowic o długości 7,7 km.

Zmiany na dk Janów - Lgoczanka

GDDKiA informuje, że w ramach prze-
budowy dk-46 „przewiduje się budowę 
jezdni głównej wraz z poboczami o dłu-

gości 6,87 km oraz rozbudowę istnie-
jącego skrzyżowania trójwlotowego 
drogi krajowej nr 46 z drogą gminną do 
Huciska (DG677007S). W Bystrzanowi-
cach prace obejmą rozbudowę istnie-
jącego skrzyżowania czterowlotowego 
drogi krajowej nr 46 z drogą powiato-
wą w kierunku na Bystrzanowice Dwór 
(DP1016S) oraz drogą gminną na Kacze 
Błota (DG677005S). W ramach inwesty-
cji powstaną też nowe chodniki, ciągi 
pieszo-rowerowe oraz drogi rowerowe. 
Przebudowane zostaną też niektóre 
z istniejących elementów infrastruktury 
pieszej i rowerowej.

Wybudowane zostaną również zatoki 

autobusowe i miejsca kontroli pojaz-
dów, nowe oświetlenie drogi (w tym 
doświetlenie przejść dla pieszych). 
W ramach ochrony akustycznej terenów 
zabudowanych wykonana zostanie tzw. 
cicha nawierzchnia. Ponadto zamon-
towane zostaną nowe urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, takie 
jak drogowe bariery ochronne czy wy-
grodzenia dla pieszych i rowerzystów. 
Dla tego zadania decyzja ZRID została 
wydana w marcu tego roku. Planowana 
data ogłoszenia przetargu na roboty to 
IV kwartał br. Zadanie zaplanowano do 
realizacji w latach 2023-2024”. (kk)

Słynną gierkówkę, która miała połączyć aglomerację śląską z centralną częścią kraju, wybudowano w trzy lata. 276 kilometrów najnowocześniejszej dwupasmo -
wej trasy zaczęto budować w 1973 roku, a oficjalnie odebrano w październiku 1976 roku. Teraz drogę krajową nr 91 remontują fragmentami. Wykonawca odkrył kawa-
łek historii. W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest też budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz przebudowa ważnej drogi w gminie Janów.

Kandydata na dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 6 wybierali: 3 przedstawi-
cieli organu prowadzącego (Sławomir 
Matyja, Marzanna Wieczorek, Jolanta 
Kempa), 3 przedstawicieli organu spra-
wującego nadzór pedagogiczny (Rena-
ta Dziura, Anna Gamalczyk, Małgorzata 
Gołębska), dwóch przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej (Katarzyna Kowalik-
-Szkutnik, Anna Nowakowska), dwóch 
przedstawicieli Rady Rodziców (Moni-
ka Matyja i Agnieszka Szczepańczyk), 
i  reprezentująca jedyny działający 

w placówce związek zawodowy - ZNP: 
Jadwiga Kotowicz. Pracę na stanowisku 
dyrektora szkoły kontynuowała będzie 
Marzena Maślankiewicz.

Kandydata  na  dyrektora  Zespołu 
Szkół Publicznych nr 3 wybierali:  3 
przedstawicieli organu prowadzącego 
(Sławomir Matyja, Marzanna Wieczorek, 
Jolanta Kempa), 3 przedstawicieli orga-
nu sprawującego nadzór pedagogiczny 
(Renata Dziura, Anna Muzyka i Jolanta 
Skrzypczyk),  dwóch przedstawicieli 
Rady Pedagogicznej (Anna Durka i Re-

nata Cholewka), dwóch przedstawicieli 
Rady Rodziców (Edyta Pisarska i Kinga 
Drząszcz), i dwóch przedstawicieli zz 
(ZNP: Halina Sroka, „Solidarność’80” 
i „Solidarność-Oświata” – Jarosław Pu-
cek). W tej placówce oświatowej na-
stąpi zmiana na stanowisku dyrektora 
– Bożenę Raczek zastąpi Eugeniusz Bu-
gaj. Bez wskazania źródła napisać mo-
żemy, że społeczność szkolna bardzo 
liczyła na wygraną Bugaja. Atmosfera 
po wygranej innego kandydata mogłaby 
– zdaniem naszych informatorów – bar-

dzo negatywnie wpłynąć na funkcjono-
wanie pracowników szkoły.

Nowi dyrektorzy kierować placówkami 
będą od 1 września 2022 r. do 31 sierp-
nia 2027 r.

Problem w tym, że jeśli Eugeniusz Bu-
gaj zdecyduje się na podpisanie umowy 
powierzającej obowiązki pracy na sta-
nowisku dyrektora ZSP nr 3, będzie mu-
siał pożegnać się z mandatem radnego. 
Realizacja obowiązku oświatowego 
na poziomie szkół podstawowych to 
zadanie gminy, a szkoły podstawowe to 

jednostki organizacyjne tego samorzą-

du. Zgodnie z obowiązującym prawem 

nie można łączyć mandatu radnego ze 

stanowiskiem kierowniczym jednostki 

organizacyjnej tegoż samorządu. Bu-

gaja w radzie zastąpić może Sławomir 

Dymczyk. W kolejnych wyborach samo-

rządowych świeżo upieczony dyrektor 

„trójki” będzie musiał wystartować do 

rady powiatu. Pytanie, z której listy?

Katarzyna Kieras

H I S T O R I A  D O  R O Z B I Ó R K I
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Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad mie-
siąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała 
wnioski o przyznanie premii na rozpo-
częcie działalności pozarolniczej.

Pierwotnie obowiązywał termin nabo-
ru od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. 
Teraz, by ubiegać się o wsparcie finan-
sowanego z PROW na lata 2014-2020 
na założenie własnego pozarolniczego 
biznesu na wsi, będzie czas do koń-
ca maja. Wnioski przyjmują oddziały 
regionalne ARiMR. Dokumenty moż-
na dostarczać osobiście, przekazywać 
za pośrednictwem platformy ePUAP lub 
wysyłać rejestrowaną przesyłką poczto-
wą nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc dla szerszej grupy zaintereso-
wanych

O przyznanie „Premii na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej” mogą 
się starać rolnicy,  ich małżonkowie 
lub domownicy,  którzy chcą rozpo-
cząć prowadzenie działalności poza-
rolniczej. Mogą to zrobić również ci, 
którzy co najmniej 2 lata wcześniej 
zawiesili bądź zakończyli działalność 
rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc 
mogą otrzymać też osoby, które chcą 
rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy 

rodzaj usług znajdujących się w wykazie 
rodzajów działalności objętych wspar-
ciem. Co istotne, wszyscy powinni być 
ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakre-
sie, nieprzerwanie przez co najmniej 
12 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o przyznanie pomocy. Oprócz tego go-
spodarstwo ubiegającego się o wspar-
cie musi być położone na terenie gminy 
wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej 
– z wyłączeniem miast liczących powy-
żej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy 
miejskiej – z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tysięcy mieszkań-
ców. W tym naborze po raz pierwszy 
o premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, 
którym nie zostały przyznane płatności 
obszarowe. Dopuszczony został także 
udział tych, które skorzystały z pomocy 
dotyczącej różnicowania działalności 
w kierunku nierolniczym w poprzednim 
okresie programowania, czyli w latach 
2007-2013.

Wysokość premii zależy od liczby 
utworzonych miejsc pracy i jest wypła-
cana w dwóch ratach

Jeżeli w biznesplanie przewidziane 
zostało utworzenie jednego miejsca 

pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy 
dwóch stanowiskach premia wzrasta do 
200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. 
zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. 
Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy 
zostaną spełnione warunki określone 
w wydanej decyzji o przyznaniu po-
mocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone 
od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 
20 proc. wpływa na konto beneficjenta 
po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie 
później niż do 2 lat od wypłaty pierw-
szej raty pomocy i nie później niż do 31 
sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. 
otrzymanego dofinansowania musi być 
wydane na inwestycje w środki trwałe, 
np. zakup nowych maszyn i urządzeń 
czy środków transportu. Pozostałe 30 
proc. można przeznaczyć na wydatki 
bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Pomoc na ponad 400 rodzajów dzia-
łalności

Zakres rodzajów działalności, na któ-
re można uzyskać premię, jest bardzo 
szeroki. Firma, która zostanie założo-
na dzięki otrzymaniu dofinansowania, 
może zajmować się m.in. prowadzeniem 
sklepu spożywczego; sprzedażą pro-
duktów nierolniczych; naprawą pojaz-

dów samochodowych; budownictwem; 
fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodziel-
nictwem; prowadzeniem obiektów noc-
legowych czy turystycznych; usługami 
cateringowymi; opieką nad dziećmi, 
osobami starszymi bądź niepełnospraw-
nymi. Wsparcie dotyczy także usług 
weterynaryjnych, informatycznych, ar-

chitektonicznych, inżynierskich, księ-

gowych, audytorskich czy technicznych. 

Pełną listę rodzajów działalności obję-

tych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 

7), można znaleźć na stronie Agencji.

Źródło: ARiMR

Lasy Państwowe ogłosiły konkurs, któ-
ry potrwa do 30 września 2022 r. Jego 
celem jest upowszechnienie wiedzy 
o żywności pochodzącej z lasów. Pro-
dukty, które możemy pozyskać z pol-
skich lasów dla wielu są mało znane. 
KGW z całej Polski mogą to zmienić 
poprzez rozpowszechnianie wiedzy 
i stworzenie mody na zdrowe leśne 
odżywianie. Często to właśnie kobiety 
udzielające się w kołach są liderkami 
w lokalnych społecznościach, dlatego 
dzięki ich pomocy można promować 

wiedzę o leśnych kulinariach.

Do konkursu mogą przystąpić wszyst-
kie KGW. Aby wziąć udział w konkursie, 
należy zaprezentować pomysły na dzia-
łania promujące lasy i żywność pocho-
dzenia leśnego. Może to być przez np. 
stworzenie stoiska promującego pro-
dukty leśne, organizacja konkursów 
na najlepszą potrawę, warsztaty. Jak in-
formuje organizator pod uwagę brane 
będą zajęcia dla dzieci. Dla laureatów 
przewidziana jest nagroda w wysokości 
do 5 tys. zł netto. Ponadto po zakoń-

czeniu konkursu planowane jest wy-
danie publikacji „Dzika kuchnia. Dobre 
z lasu”, w której będą znajdowały się 
najlepsze regionalne, domowe prze-
pisy wykorzystujące leśne produkty. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. KGW 
zachęcamy do uczestnictwa. Wszystkie 
przepisy przesłane do redakcji zostaną 
zamieszczone na łamach Gazety DEMO-
KRATYCZNEJ. 

Kuba Lamch

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć  Z  LA S U
„Natura od kuchni” to ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. 

Organizacje, które przygotują najciekawsze propozycje promujące zdrową żywność z polskich lasów, mogą 
liczyć na nagrodę w wysokości 5 tys. złotych. Do udziału zachęca Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

ARiMR: ROZPOCZNIJ  DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ
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Nabór kandydatów na radnych trwał od 
7 lutego do 9 marca. Osoby ubiegające się 
o mandat musiały spełnić kilka warunków 
– być w wieku od 15 do 24 lat, zamiesz-
kiwać na terenie województwa, działać 
na rzecz młodzieży w samorządach ucz-
niowskich, studenckich, organizacjach po-
zarządowych („pracujących” m.in. na rzecz 
dzieci i młodzieży) oraz wyrazić wymaga-
ne zgody. Wyboru radnych dokonywała 
w głosowaniu tajnym Komisja Wyborcza 
składająca się z dziewięcioro członków. 

W jej skład weszli:

- Jan Kawulok - przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego,

- Katarzyna Stachowicz - radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego,

- Jacek Świerkocki - radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego,

- Małgorzata Klimczok - przedstawiciel 
Zarządu Województwa Śląskiego,

- Natalia Sprot - przedstawiciel Zarządu 
Województwa Śląskiego,

- Iwona Szczepanek - przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego,

- Małgorzata Radwin - przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego,

- Marek Różycki - przedstawiciel Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej,

- Daniel Czardybon - przedstawiciel 
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 
Śląskiego.

KW wyłoniła 45 radnych Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 26 
radnych rezerwowych. 

Okręg wyborczy nr 1 (miasto: Bielsko-
-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, żywie-
cki) reprezentują: Dominik Białka, Kamil 
Lorek, Mateusz Machała, Dariusz Matuszny, 
Tomasz Skurzok, Łukasz Włoch, Paweł Wój-
cik. Rezerwowi: Dominika Miklar, Tymote-
usz Dadok, Bartłomiej Konior.

Okręg wyborczy nr 2 (miasta: Katowi-
ce, Mysłowice, Tychy, powiaty: bieruń-

sko – lędziński, pszczyński) reprezentują: 

Aleksander Dytkowski, Olga Fryszkowska, 

Marta Gajda, Adrian Głowacz, Jan Goleński, 

Michał Róg. Rezerwowi: Bruno Widawski, 

Zofia Grodzka, Weronika Kieliba, Magdale-

na Twardzik, Radosław Kulej.

Okręg wyborczy nr 3 (miasta: Jastrzębie 

Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, 

raciborski, rybnicki, wodzisławski) re-

prezentują: Maciej Gieratowski, Kacper 

Jurowicz, Jan Maciejczyk, Jakub Satława, 

Patrycja Serafin, Mateusz Szymanowski, 

Mikołaj Tabaka. Rezerwowi: Marta Pinior, 

Jagoda Szweda, Kacper Kościuk.

Okręg wyborczy nr 4 (miasta: Bytom, 

Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, 

tarnogórski) reprezentują: Miłosz Gaer-

tig, Wojciech Patoń, Filip Rębisz, Paweł 

Rostkowski, Julia Wojtkowiak, Oskar Zię-

ba, Kacper Żełabowski. Brak kandydatów 

na liście rezerwowej.

Okręg wyborczy nr 5 (miasta: Chorzów, 

Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowi-

ce Śląskie, Świętochłowice, Zabrze) repre-

zentują: Paweł Bugaj, Aleksandra Faryńska, 

Kamil Kaniuk, Maciej Kołodziej, Stanisław 

Józef Kondera, Marcelina Kozubek. Rezer-

wowi: Bartosz Zawada, Szymon Drewniok, 

Dominik Kołodziej, Maksymilian Niedurny, 

Paweł Skop.

Okręg wyborczy nr 6 (miasto: Często-

chowa, powiaty: częstochowski, kłobu-

cki, myszkowski) reprezentują: Wiktoria 

Gil, Hubert Jary, Zuzanna Komandowska, 

Weronika Konieczniak, Dominik Ociepa. 

Rezerwowi: Judyta Kukla, Agnieszka Lech, 

Wiktoria Deska, Maria Krzywańska, Kry-

stian Kulesza.

Okręg wyborczy nr 7 (miasta: Dąbrowa 

Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: 

będziński, zawierciański) reprezentują: Na-

talia Cieślakowska, Kinga Kazek, Krzysztof 

Kotela-Cios, Bartosz Nyga, Adrian Pańczyk, 

Szymon Rajca, Magdalena Woźniak. Rezer-

wowi: Justyna Iwaniak, Przemysław Kawka, 

Kacper Kurach, Miłosz Łągiewka, Mikołaj 

Zalewski.

Z końcem kwietnia odbyła się pierwsza, 

uroczysta sesja Młodzieżowej Rady. Posie-
dzenie otworzył Jan Kawulok, który zwró-
cił się do młodych: - Bycie radnym to nie-
wątpliwie zaszczyt, ale i zobowiązanie. Re-
prezentujecie całe województwo, wszyst-
kie subregiony, a podział mandatów i ich 
liczba są tożsame z wyborami do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Aktywność jest 
niezwykle ważna i cieszę się, że podejmu-
jecie to wyzwanie. Dla każdego z was to 
cenne doświadczenie, kapitał równie istot-
ny, jak edukacja i działalność zawodowa. 
Wierzę, że ta współpraca będzie z korzyś-
cią dla nas wszystkich i regionu.

Do radnych zwróciła się także Beata Bia-
łowąs, Członek Zarządu Województwa Ślą-
skiego: - Składam na wasze ręce gratulacje 
i zapewniam w imieniu Zarządu, że wasz 
głos jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy 
otwarci na wasze uwagi i sugestie. Młodzi 
ludzie są przyszłością województwa i Pol-
ski, pozwalacie nam spojrzeć na region 
z innej perspektywy i to jest bardzo cenne. 
Chcemy byście pozostali w regionie i zwią-
zali z nim swoją przyszłość.

Szturm na sejmik

Niebywałe szczęście mieli kandydaci 
z naszego powiatu. Aż czworo zyskało 
uznanie Komisji Wyborczej. Wiktoria Gil 
– uczennica LO w Koziegłowach, działa 
w Forum Młodzieży Powiatu Myszkow-
skiego. Zuzanna Komandowska i Wero-
nika Konieczniak zasiadały już w sejmiku 
w poprzedniej kadencji, pierwsze kroki 
stawiały w Młodziezowej Radzie Mia-
sta Myszkowa. Dominik Ociepa ma naj-
większe doświadczenie okołopolityczne, 
w wyborach samorządowych w 2018 roku 
startował do Rady Miasta Myszkowa z listy 
Prawa i Sprawiedliwości, związany jest też 
ze Stowarzyszeniem „Aktywna Jura” skła-
dającym się głównie z członków PiS.

Katarzyna Kieras
Foto: UMWŚl

Społecznika organizującego już re-
gularnie zbiórki krwi w Koziegłowach 
i Siewierzu, kultywującego narodowe 
tradycje odznaczył Szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i  Osób Repre-
sjonowanych. To ważne wyróżnienie 
przyznawane osobom „za szczególne 
zasługi w kultywowaniu pamięci o wal-
ce o niepodległość Rzeczpospolitej Pol-
skiej”. S. Jagusiakowi medal przyznany 
decyzją 7 lutego 2022 r.  przypięto 
na piersi podczas Obchodów 155-lecia 

Sokolstwa Polskiego w Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, które odbyły 
się 23 kwietnia. 

Choć praca społeczna Prezesa nie 
zawsze była usłana różami, cierpliwie 
pokonywał na swojej drodze wszystkie 
rzucane mu pod nogi kłody. Dziś organi-
zowana przez Sebastiana „Koziegłowska 
zbiórka krwi” to już marka, dzięki której 
uratowano niejedno życie. Gratulujemy, 
wspieramy i trzymamy kciuki. (kk) 

Aż czterech reprezentantów na pięć mandatów w okręgu ma w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego powiat myszkowski.  Wiktoria Gil ,  Zuzan-
na Komandowska, Weronika Konieczniak i Dominik Ociepa – to oni przez najbliższe dwa lata będą zasiadali w organie doradczym samorządu wojewódzkiego. 

G I L ,  K O M A N D O W S K A ,  K O N I E C Z N I A K  I  O C I E P A  
W  M ŁO D Z I E Ż O WY M  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T WA  Ś LĄ S K I E G O

D R U H  J A G U S I A K 
O D Z N A C Z O N Y

Medalem „Pro Patr ia”  odznaczony został  Prezes Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” Myszków. Działania społeczne Se-
bastiana Jagusiaka zostały wreszcie dostrzeżone i nagrodzone.
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Jak informuje siewierski magistrat 
właśnie ruszyły prace remontowe 
na placach zabaw, za utrzymanie któ-
rych odpowiada gmina. Podczas mar-
cowej kontroli ujawniono usterki, które 
należało jak najszybciej usunąć. Spo-
wodowane zostały nie tylko zużyciem 
elementów infrastruktury, ale również 
poprzez dewastacje, których dokonali 
wandale. Prace polegają na malowaniu 
drewnianych części, usuwaniu ognisk 
korozji, wymianie uszkodzonych ele-
mentów oraz uzupełnieniu braków. Wy-
konuje je firma HOKA HEY Piotr Snaczke 
z Chorzowa. Zostaną ukończone do koń-
ca maja. Koszt remontu został wycenio-
ny na kwotę 49 113,90 zł brutto.

Naprawie poddane zostaną urządze-
nia na placach zabaw w:

- Kuźnicy Warężyńskiej,

- Warężynie,

- Karsowie,

- Wojkowicach Kościelnych (obok re-
mizy OSP),

- Tuliszowie,

- Siewierzu przy ul. Mostowej,

- Siewierzu przy ul. Bema,

- Siewierzu w Parku Miejskim przy ul. 
Żwirki i Wigury,

- Czekance,

- Brudzowicach – Krzanowie,

- Nowej Wiosce.

Ponadto na placach zabaw zlokalizo-
wanych w Karsowie, Wojkowicach Koś-
cielnych, Siewierzu przy ul. Mostowej 
i Brudzowicach, pod urządzeniami zo-
stanie zbudowane bezpieczne podłoże. 
Koszty utrzymania miejsc aktywności 

dla dzieci to niemożliwy do wyelimi-
nowania wydatek. Z roku na rok kwoty 
rosną, choćby dlatego, że gmina tworzy 
nowe place i rozbudowuje już istnieją-
ce. Na koszty utrzymania infrastruktury 
wpływają również czynniki niezależne 
od włodarzy gminy, a mowa tutaj o ak-
tach wandalizmu. Jak apelują władze 
miasta, dbanie o wspólną infrastruk-
turę należy również do mieszkańców, 
a zauważone usterki należy zgłaszać do 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr 
32 64 99 459. Jeżeli jesteśmy świad-
kami wandalizmu, o fakcie tym należy 
poinformować funkcjonariuszy Komi-
sariatu Policji w Siewierzu lub zgłosić 
anonimowo zdarzenie poprzez mobilną 
aplikację tj. Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Kuba Lamch, Foto: MiG Siewierz

B E Z P I E C Z N E  P L A C E  Z A B A W

D Z I E Ń  Z I E M I  P O  S I E W I E R S K U

Siewierz to gmina miejsko-wiejska 
w powiecie będzińskim, nie tylko o du-
żym potencjale turystycznym, ale rów-
nież ekonomicznym. To właśnie tam sie-
dziby mają firmy, które wszyscy znamy 
m.in. Electrolux. Rozwój samego mia-
sta widać gołym okiem - pod każdym 
względem. Nie tak dawno pisaliśmy 
o nowo powstałym przedszkolu, które 
robi ogromne wrażenie, a teraz powsta-
je trakcja kolejowa, dzięki której miesz-
kańcy będą mogli podróżować do portu 
lotniczego w Pyrzowicach. To wszystko 
nie jest tylko zasługą siewierskich raj-
ców, a przede wszystkim mieszkańców, 

którzy dbają o swoją małą ojczyznę.

W Dzień Matki Ziemi siewierscy spo-
łecznicy postanowili posprzątać okoli-
ce akwenu. Do wspólnego sprzątania 
przystąpili mieszkańcy Tuliszowa wraz 
z mieszkańcami osiedla Jeziorna. Jak 
podkreślają nie robią tego tylko dla 
siebie, ale również dla turystów, którzy 
będą chcieli spędzić czas nad zalewem. 
Wspólne działanie stało się już trady-
cją, ponieważ w tym roku odbyło się 
po raz czwarty. Takie inicjatywy oprócz 
względów estetycznych są również for-
mą integracji. W tym szczególnym dniu 
podczas sprzątania można było spotkać 

ludzi w różnym wieku, rodziny z dzieć-
mi, wszyscy z uśmiechem na twarzach 
spędzili wolny czas w sposób aktywny 
i pożyteczny.

Co ciekawe „Miasteczko Siewierz 
Jeziorna” to osiedle, które powstało 
nie tak dawno i stale się rozbudowuje. 
Każdego roku wprowadzają się nowi 
mieszkańcy, którzy pochodzą z różnych 
miast, powiatów, ale to nie przeszkadza 
im w tworzeniu zgranej społeczności. 
Jest wiele miejscowości, gdzie rodziny 
mieszkają od pokoleń, a o takie inicja-
tywy trudno. Działania społeczników 
z Siewierza powinny być przykładem 

dla wszystkich i dowodem na to, że to 
od nas zależy, jak będzie wyglądała na-
sza okolica, nasze relacje międzyludz-
kie. Nie są potrzebne ogromne nakłady 
finansowe, aby czynić dobro i poma-
gać innym. Wiele podmiotów planując 
swoje działania, korzysta ze środków 
samorządowych, rządowych i innych 
form dofinansowań, bo tak jest prościej 
i bardziej profesjonalnie. Mieszkańcy 
mogliby zwrócić się do zarządcy Za-
lewu Przeczycko-Siewierskiego, aby 
uprzątnął brzeg, ale zabrakłoby w tym 
wszystkim jednego -serca.

Pierwszy z ideą obchodzenia na całym 

świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 r. 
John McConnell na konferencji UNESCO 
dotyczącej środowiska naturalnego 
Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogło-
szony 21 marca 1970 r. przez burmi-
strza San Francisco - Josepha Alioto. 
W 2009 roku dzień 22 kwietnia został 
ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Mat-
ki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się 
w 2010 roku. 

Kuba Lamch, 

Foto: Miasteczko Siewierz Jeziorna

22 kwietnia obchodzil iśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi.  To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska,  pogłębianie świadomo-
ści ekologicznej, a przede wszystkim zachęcenie do życia zgodnie z naturą. Mieszkańcy gminy Siewierz również uczcili to święto i własnymi siłami posprząta-
li brzeg Zalewu Przeczycko- Siewierskiego. We wspólnej akcji wzięły udział osoby mieszkające na terenie „Miasteczka Siewierz Jeziorna” oraz sołectwa Tuliszów.

W  g m i n i e  S i e w i e r z  b u r m i s t r z  Z d z i s ł a w  B a n a ś  s t a w i a  n a  b e z p i e c z e ń s t w o  d z i e c i .  D l a t e g o 
w ostatnim czasie został przeprowadzony przegląd placów zabaw w celu naprawienia usterek, aby młodzi mieszkańcy mogli w sposób bezpieczny spędzać wolny czas.
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1 maja - Święto Pracy obchodzono 
w Polsce już w 1890 roku, od zawsze 
kojarzone z ruchem lewicowym, uzna-
ne za dzień wolny od pracy dopiero 
w 1950 roku. Było to jedno z najważ-
niejszych świąt świeckich w PRL. 

Mało kto wie, że w 1955 roku na prze-
kór laickiemu świętu papież Pius XII 
wprowadził do kalendarza liturgicznego 
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. 

W bieżącym roku Minister Edukacji 
i Nauki Przemysław Czernek zapowie-
dział na 1 maja „Narodowe Czytanie 
Pisma Świętego”. Ten przykład dosad-
nie pokazuje, jak mocno marginalizuje 
się istotę Święta Pracy, to dzień ruchu 
robotniczego, którego częścią oczywi-
ście byli także komuniści. Było idealną 
okazją do zaprezentowania solidarności 
ludzi pracy. 

Tylko patrzeć, jak 1 maja zostanie 
usunięty z kalendarium świąt państwo-
wych, a z ulicy 1 Maja powyprowadzają 
się prawicowi działacze.

1 maja obchodzimy również rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Nasz kraj w unijnej wspólnocie uzyskał 
pełnoletniość. Wiele miast dekoruje 
swoje przestrzenie publiczne zarówno 
biało-czerwonymi flagami, jak i unijny-
mi.

2 maja – dzień flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej ustanowiony przez Sejm RP 18 
lat temu. 

Dlaczego ta data? Dokładnie 2 maja 
1945 roku biało-czerwoną zawieszono 
w Berlinie na Reichstagu oraz na Ko-
lumnie Zwycięstwa. 

Drugi  maja w czasach PRL miał 
szczególne znaczenie. Władze Polski 
Ludowej zlikwidowały święto 3 maja, 

Po Święcie Pracy wszystkie flagi mia-
ły zniknąć. Choć teraz nikt świąt ma-
jowych (jeszcze) nie likwiduje, to os-
tentacyjnie skrajnie prawicowi dzia-
łacze nie wywieszają flagi 1 maja. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości po-
stanowił dokonać zmian w symbo-
lach narodowych Polski. Pod lupę 
decydenci wzięli godło, hymn, a tak-
że flagę państwową. Zmiany mają być 
znaczne, a weksylolodzy (specjaliści 
od symboli) alarmują, że proponowa-
ne zmiany to prawdziwa rewolucja, 
a nawet odważnie mówią o „niedo-
puszczalnej ingerencji w historyczne 
barwy polskie”. Rządzący chcą wpro-
wadzić (na wzór Republiki Federalnej 
Niemiec) dwa rodzaje flag – urzędo-
wą (z herbem, wyglądającą jak ban-
dera) oraz narodową do powszech-
nego użytku. Znawcy apelują,  by 
kultywowano piękną polską tradycję, 
a nie opierano się na tej wywodzącej 
się od jednego z zaborców.

2 maja w mediach społecznościo-
wych następuje wielka aktywizacja 
ludzi prawicy. Od wczesnych godzin 
porannych zasypują Facebooka zdję-
ciami swoich flag. W lokalnym PiS-ie 
nie jest dobrze postrzegane wywie-
szanie flagi w Święto Pracy. 1 maja 
to stygmat. Wieszasz – jesteś komu-
nistą. Trudno znaleźć na domu pi-
sowskiego działacza biało-czerwoną 
– warto to zaobserwować.

3  m a j a  –  ś w i ę t u j e m y  ro c z n i cę 
uchwalenia przed 231 laty Konstytu-
cji Trzeciomajowej. 

- To była pierwsza w Europie i druga 
na świecie ustawa zasadnicza. 

- Uchwalona została na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. 

- Autorstwo aktu przypisywane jest 
m.in.: królowi Stanisławowi Augusto-
wi Poniatowskiemu, Ignacemu Poto-
ckiemu, Hugonowi Kołłątajowi oraz 
Stanisławowi Małachowskiemu. 

- Konstytucja wprowadzała trójpo-
dział władzy, ograniczała immunite-
ty prawne oraz przywileje szlachty 
zagrodowej, potwierdzała przywileje 
mieszczańskie. 

- Ustanowiono podatki – 10% dla 
szlachty i 20% dla duchowieństwa. 

- Katolicyzm uznany został za reli-
gię panującą, panowała jednak swo-
boda wyznań, apostazja była uznawa-
na za przestępstwo. 

- Co 25 lat miał zbierać się Sejm 
Konstytucyjny, by aktualizować akt 
prawny. 

- Konstytucja wprowadzała 5 mi-
nistrów: policji, pieczęci spraw we-
wnętrznych, pieczęci spraw zagra-
nicznych, ministra belli (wojny) i mi-
nistra skarbu. 

- Przetrwała 14 miesięcy. 

- Święto Konstytucji 3 Maja obcho-
dzono do ostatniego rozbioru. 

- Od 1989 roku Święto Konstytucji 
3 maja znów jest świętem narodo-
wym, a od 2007 roku obchodzone 
jest na Litwie. 

- Oryginał Konstytucji po 1945 roku 
powrócił do Warszawy i znajduje się 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych. 

Katarzyna Kieras

Jak mieszkańcy powiatu myszkowskiego celebru-
ją majowe święta? Czy i kiedy wywieszają flagi?

Marta: – gdy byłam mała w rodzinnym domu, nigdy nie wywieszaliśmy flagi, 
w zasadzie nie wiem dlaczego. Teraz razem z mężem już 30 kwietnia wywiesza-
my biało-czerwoną. Wpajamy tradycję naszym dzieciom.

Piotr: – Przestałem wywieszać polską flagę, bo teraz to stygmat. Wieszasz fla-
gę - jesteś pisowcem. Trudno, poświęcę tę tradycję i poczekam, aż zmieni się 
władza. Nie życzę sobie, by utożsamiano mnie z tym rządem. Może to naduży-
cie z mojej strony, ale trudno. Nie będę podpisywał się pod tym wszystkim, co 
wyprawiają.

Ewelina: – U mnie flaga wisi cały rok, bo jestem patriotką na co dzień, a nie 
tylko od święta.

Damian: – Wywieszam flagę już 1 maja, bo jestem człowiekiem pracy. To prze-
cież radosne święto, pamiętam pierwszomajowe pochody – ale ta tradycja już 
przeminęła. Świętuje ten dzień, pracując na działce. Flaga wisi u mnie aż do 3 
maja, a później wywieszam ją dopiero 11 listopada.

Marek: – Pierwszy maja? To nie święto, to zbrodniarze kazali nam świętować. 
Broń Boże flaga u mnie w tym czasie nie zawiśnie, ja komunistą nie jestem, nie 
będę się wstydził między sąsiadami. Wywieszam dopiero 2 maja.

Jan: - Nie wywieszam flagi, bo nie mam. Pamiętam, jak raz sołtys załatwił flagi 
w Niegowie, ludzie mieli takie same. A teraz wywieszają w cały świat, małe, 
duże, krzywe i proste.

Mieczysław: - Pani, teraz tyle tych świąt narobili, że trzeba by ją wywieszać 
albo co chwile, albo raz na cały rok. Ino 1 maja zdejmować. Oni tylko w pierw-
szych ławkach w kościele siedzą, tu pomniczek, tu pikniczek i byle do wyborów.

Stanisława: - Politycy wywieszają flagi tylko na pokaz, a mają to w czterech li-
terach. To tak samo, jak z tymi akcjami – rozdawanie pączków, kwiatków, wszyst-
ko rozdają za nasze. Przyznali se takie diety, a człowiekowi zostaje inflacja i 7 zł 
za litr paliwa. Idźta z takimi świętami.

Antoni: - A co z tymi flagami co trzeba było klikać w jakichś pisowskich kon-
kursach. Gdzie je powywieszali, bom ani jednej nie widzioł.

Adam: - Wywieszanie flag przez urzędy pozostawia wiele do życzenia, są albo 
wygniecione, albo wiszą brudne. Już by ich mogli wcale nie wywieszać. Może 
kiedyś doczekam na słupach flagi Unii Europejskiej.

M A J Ó W K A  W C Z O R A J  I  D Z I Ś
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Z rozwiązania korzystać możemy już kilka lat. 
Zmiany w prawie otworzyły obywatelom „grani-
ce” w usługach administracyjnych. Już nie musi-
my wszystkiego załatwiać w „naszym” magistracie. 
Teraz wiele spraw – w tym także wyrobienie dowo-
du osobistego - załatwimy w dowolnym urzędzie 
gminy. Swój stary dokument możemy wymienić 
na e-dowód z warstwą elektroniczną (wydawany 
od 4 marca 2019 roku). Dowody wydawane po 7 
listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz 
podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument 
taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 
lat. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze 
Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać 
dowód osobisty. Odciski są automatycznie usu-
wane z Rejestru: w momencie odebrania dowodu 
przez obywatela lub jeśli obywatel nie odebrał do-
wodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty 
personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane 
na swój temat:

• imię lub imiona i nazwisko;

• nazwisko rodowe;

• imiona swoich rodziców;

• datę i miejsce urodzenia;

• płeć;

• zdjęcie;

• podpis (jeżeli masz ukończone 12 lat, chyba 
że nie możesz złożyć podpisu);

• numer PESEL;

• obywatelstwo;

W e-dowodzie są też następujące informacje 
na temat samego dokumentu:

• jego seria i numer;

• data wydania;

• data ważności;

• kto go wydał;

• numer CAN — numer zapisany na awersie oraz 
rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz 
go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji 
e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba 
niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych 
z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo 
zawiera dane:

• powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisa-
ne w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru 
CAN);

• odciski palców (jeżeli masz ukończone 12 lat);

• aplikację ICAO, która pozwala odprawić się au-
tomatycznie, gdy przekraczasz granice państwa;

• miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego;

• certyfikaty, które pozwalają: uwierzytelnić się 
w usługach online, na przykład zalogować na por-
talu ePUAP, podpisać elektronicznie dokumenty 
podpisem osobistym, potwierdzić swoją obecność.

Kiedy możemy pozyskać nowy dokument toż-
samości? Katalog powodów uprawniających do 
uzyskania nowego dowodu osobistego jest dość 
szeroki, oto niektóre:

- zbliżający się koniec ważności obecnego doku-
mentu;

- chęć uzyskania e-dowodu;

- zbliżają się twoje 18. urodziny;

- zmieniły się twoje dane osobowe (na przykład 
nazwisko);

- zmienił się twój wygląd (na przykład po opera-
cji plastycznej, co utrudnia rozpoznanie cię);

- twój obecny dowód został zgubiony, zniszczony 
lub skradziony;

- certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważ-
nione;

- podejrzewasz, że twoje dane osobowe – w tym 
numer i seria dowodu, zostały wykorzystane w nie-

uprawniony sposób (kradzież tożsamości) i możesz 
to uprawdopodobnić*;

- twój aktualny e-dowód nie zawiera odcisków pal-
ców, a chcesz mieć dowód z tą cechą biometryczną;

- masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego 
lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu iden-
tyfikacji i uwierzytelniania);

- nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim 
zalogować;

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia 
się twój adres zameldowania, nazwa urzędu, który 
wydał twój dowód, albo nazwa miejsca urodzenia.

Co przygotować?

- wypełnij wniosek, możesz go pobrać ze strony 
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty 
lub uzyskać w urzędzie gminy. W urzędzie możesz 
poprosić pracownika, by wydrukował wypełniony 
wniosek z systemu;

- kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym 
(jeśli jesteś na zdj. w ciemnych okularach lub na-
kryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie). Jeśli 
zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik 
odmówi ci wydania dowodu.;

- dotychczasowy dowód (jeśli posiadasz);

• - jeśli ubiegasz się o wydanie dowodu osobi-
stego z powodu nieuprawnionego wykorzystania 
twoich danych osobowych (kradzież tożsamo-
ści) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało 
miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail 
z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informu-
jące cię o wycieku danych osobowych albo wydruk 
zamieszczonego na stronie internetowej oświad-
czenia informującego o wycieku danych wraz z do-

kumentem potwierdzającym, że firma gromadziła 
twoje dane osobowe;

- jeśli chcesz w swoim e-dowodzie podpis oso-
bisty, zaznacz to we wniosku;

- jeśli jesteś osobą, która dostała polskie oby-
watelstwo – dokument podróży (na przykład 
paszport) lub inny dokument stwierdzający toż-
samość.

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektro-
niczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie 
z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo 
ważny, jak podpis własnoręczny. Możesz go też 
używać do załatwiania innych spraw – z firmami 
lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty 
jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga 
strona.

Co musisz zrobić?

1. Pobierz i wypełnij wniosek. Przygotuj potrzeb-
ne dokumenty.

2. Złóż dokumenty w urzędzie (wybranym przez 
siebie).

3. Urzędnik pobierze twoje odciski palców. 
Na wniosku złóż własnoręczny podpis, który zo-
stanie zamieszczony w dowodzie osobistym.

4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

5. Odbierz gotowy dowód osobisty.

Na nowy dokument tożsamości będziesz czekał 
do 30 dni (termin może zostać wydłużony). Możesz 
sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest gotowy 
– wystarczy, że odwiedzisz stronę: https://www.
gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-

-jest-gotowy i podasz numer wniosku.

Jak zrobić właściwe zdjęcie?

Powinno być ono aktualne – zrób je nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na zdję-
ciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów 
z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrud-
niają rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać 
całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, 
twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Jeśli nosisz okulary korekcyjne – możesz je mieć 
na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, 
a w szkłach nie odbija się światło. Gdy nosisz so-
czewki kontaktowe – możesz w nich być na zdjęciu, 
jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i ko-
loru twoich oczu. Gdy masz wrodzone lub nabyte 
wady wzroku – możesz mieć na zdjęciu ciemne 
okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport 
dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stop-
niu niepełnosprawności. Jeśli składasz wniosek 
o dowód przez internet – dołącz orzeczenie w po-
staci dokumentu elektronicznego podpisanego 
przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a ory-
ginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.

A co z brodą? Jeśli zarost nie utrudnia rozpo-
znania cię – możesz mieć na zdjęciu zarost, brodę 
lub wąsy, aby uniknąć ewentualnych problemów 
– zrób zdjęcie bez zarostu.

Dobrą wiadomością – głównie dla pań – jest to, 
że uszy na zdjęciu do dowodu osobistego nie mu-
szą być widoczne.

Tło zdjęcia powinno być białe, oświetlone jed-
nolicie, bez cieni i elementów ozdobnych, twarz 
musi być równomiernie oświetlona. Wymiar zależy 
od dokumentu, który chcesz wyrobić, dla dowodu 
osobistego:

- jeśli składasz wniosek przez internet – dołącz 
kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o roz-
dzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wiel-
kości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia 
zachowywała proporcje odpowiadające fotografii 
o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wyso-
kość),

- jeśli składasz wniosek w urzędzie – dołącz kolo-
rowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 
mm (szerokość x wysokość).

Gdy składasz wniosek o paszport (możesz go 
złożyć wyłącznie w urzędzie) dostarcz kolorowe 
zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm 
(szerokość x wysokość).

Jak odebrać dowód?

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój 
wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód oso-
biście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, 
weź go ze sobą do urzędu.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu oso-
bistego z powodu choroby, niepełnosprawności 
lub innej niedającej się pokonać przeszkody, któ-
ra powstała po złożeniu wniosku, upoważnij inną 
osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pa-
miętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął 
twój wniosek.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz 
ustalić kody PIN:

• do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,

• do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 
(jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Możesz też zrobić to później, w dowolnym urzę-
dzie gminy.

Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. 
Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał 
na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód oso-
bisty.

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak 
musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

• ustalić kod lub kody PIN,

• odebrać kod PUK. (kk)

NIE CHCESZ DOWODU Z PCIMIA DOLNEGO - WYRÓB GO W KRAKOWIE
Nie lubisz swojego burmistrza lub wójta, a może nie utożsamiasz się ze swoją gminą? Wiesz, że możesz pozwolić sobie na administracyjną turystykę i wyrobić dokument tożsamości w dowolnie wybranym 

urzędzie? Zmiany w prawie pozwalają na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnym miejscu w kraju. Ogranicza Cię tylko znajomość miast i gmin w Polsce. 
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Ekscytujący, wzruszający i niesamowicie 
autentyczny.

„Czerwona ziemia”, thrillerowy debiut Marcina 
Mellera, zaskoczy wszystkich.

„ C Z E R W O N A  Z I E M I A”

M a r c i n  M e l l e r

Rok 1996. Wiktor Tilszer, młody dziennikarz, 
przemierza Afrykę wzdłuż i wszerz, przeżywając 
prawdopodobnie najpiękniejszą i jednocześnie 
najbardziej ryzykowną przygodę swojego życia.

Rok 2020. Marcin Tilszer, syn uznanego reporte-
ra, rusza śladami ojca do Ugandy, jednak nigdy nie 
dociera do Gulu, z którego 25 lat wcześniej jego 
ojciec ledwo uszedł z życiem.

Wiktor musi porzucić dziennikarskie śledztwo, 
nad którym pracuje jego redakcja, i ruszyć na po-
szukiwania syna. A w Afryce to, co niemożliwe oka-
zuje się prawdopodobne, a czasem nawet pewne, 
tropy prowadzą donikąd, zaś podjęte przed laty 
decyzje niosą za sobą nieoczekiwane konsekwen-
cje.

Trzymająca w napięciu aż do ostatniej strony, 
nieodkładalna powieść sensacyjna o ojcowskiej 
miłości, błędach przeszłości i ich konsekwencjach. 
Ależ to się czyta! Przygotujcie się na największą 
przygodę tego roku.

To powieść sensacyjno-przygodowa o ojcu, który 
próbuje odkupić swoje winy wobec syna. Ale też 
opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i Afryce. Mam 
nadzieję, że zarwiecie noc albo dwie.

Marcin Meller

W księgarniach od 1 czerwca!

„ I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I 
P R Z Y S Z ŁO Ś C I ”

A r l e t a  S z u r a

Jaka przyszłość nas czeka?

Scenariusze pisane przez naukowców i ekspertów 
nie są optymistyczne. Mamy do wyboru: stać 

bezczynnie, lub działać. Tylko jak?

Książka Szpury to podręcznik i jednocześnie zbiór roz-
mów przeprowadzonych

z gronem wybitnych ekspertów na temat przyszłości 
naszej planety. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć neutral-
ność klimatyczną? Jakie mamy alternatywy dla kapitali-
zmu, który bezsprzecznie wpływa na kondycję Ziemi? Jak 
będzie wyglądało rolnictwo przyszłości? Czy w kolejnych 
dekadach mamy szansę wykarmić 10 miliardów ludzi? 
Czy szkoły demokratyczne mogą być bardziej ekologicz-
ną odpowiedzią na dzisiejszy system edukacji? Jak budo-
wać miasta przyszłości? Na te i inne palące pytania Areta 
Szpura odpowiada wraz ze specjalistami, wśród których 
znajdziemy m.in. Mirosława Proppé (WWF Polska), Jana 
Mencwela (Miasto Jest Nasze), profesora Bolesława Roka 
(Akademia Leona Koźmińskiego, Forum Odpowiedzialne-

go Biznesu) czy Mariannę Kłosińską (Fundacja Bullerbyn).

Napisana w przystępny i bezpretensjonalny sposób 
książka przekazuje konkretną, popartą badaniami nauko-
wymi i doświadczeniem specjalistów wiedzę, wraz

z całym arsenałem narzędzi, które pozwolą odbiorcy nie 
tylko zrozumieć, w jaki sposób zmienia się świat, ale też 
jak odnaleźć się w gąszczu informacji, sprzecznych komu-
nikatów i fake newsów oraz krok po kroku zacząć zmie-
niać rzeczywistość dookoła siebie. Merytoryczna wiedza 
została przekazana lekko z wielką pasją, w sposób, jaki 
trafi do odbiorców w każdym wieku. „Instrukcja obsługi 
przyszłości” zamiast zniechęcać, sprawia, że chce się 
wstać z łóżka i zacząć działać. A więc… może Ty też masz 
ochotę zostać bohaterem i zmienić przyszłość świata?

A R L E T A  S Z P U R A  – propagatorka stylu życia przyjaznego 
środowisku, aktywistka, edukatorka, współzałożycielka modowej marki 
Local Heroes. Kobieta Roku miesięcznika „Glamour” (2018). W 2019 
roku znalazła się na prestiżowej liście magazynu „Forbes” – „30 przed 
30”. W tym samym roku ukazała się jej bestsellerowa książka Jak 
uratować świat?. Już 27 kwietnia ukaże się jej nowa książka Instrukcja 
obsługi przyszłości.

M A R C I N  M E L L E R  – jeden z najbardziej uznanych polskich 
dziennikarzy, wieloletni redaktor naczelny "Playboya" i reporter 
"Polityki", gospodarz Drugiego Śniadania Mistrzów w TVN24.
Razem z żoną Anną Dziewit-Meller napisał bestsel lerowe 
Gaumardżos! Opowieści z Gruzji (2011, nowe rozszerzone wydanie 
ukazało się nakładem W.A.B. w 2018). Autor zbioru reportaży Między 
wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe (2013) oraz zbiorów 
felietonów Sprzedawca arbuzów (2016) i Nietoperz i suszone cytryny 
(2019). Fot. Bartłomiej Syta

Ciężar przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających 
przed wojną spadł głównie na samorządy i osoby 
prywatne. Choć na terenie powiatu myszkowskie-
go szala aktywności pomocowej przechyliła się 
niewątpliwie na stronę obywateli. Urzędy były 
kilka kroków za nimi. 

Dla przykładu w Będzinie od pierwszych dni 
wojny urząd swoją salę sesyjną zamienił na punkt 
zbiórki i wydawania darów potrzebującym. Każ-
dego dnia w godzinach i po godzinach pracy ma-
gistratu można przyjść i wziąć, co potrzeba. Od 
początku działa telefon pomocowy, pracownicy 
pomagali uchodźcom nawet ponadwymiarowo. Po-
nadto samorząd w trybie natychmiastowym przy-
jął też kilkadziesiąt dzieci z miasta partnerskiego. 
Równoczasowo w naprawdę błyskawicznym tem-
pie wdrażano wszystkie wytyczne w zakresie: na-
dawania numeru PESEL (zorganizowano punkt foto 
w urzędzie), realizacji obowiązku edukacyjnego, 
zapewniono obsługę dwujęzyczną itp. 

To przykre, ale o żadnej gminie z powiatu mysz-
kowskiego w ten sposób napisać się nie da. Żaden 
włodarz na wyjście poza ramy się nie pokusił. Bez 
zarzutu funkcjonują za to mieszkańcy, organizacje 
pożytku publicznego i firmy. To oni wyręczają le-
niwych samorządowców i wolno reagujący rząd.

Wiele tygodni czekaliśmy na przepisy pomoco-
we – zarówno dla uchodźców, jak i Polaków, którzy 
ich wspierają. Ostatecznie obywatele Ukrainy, któ-
rzy przekroczyli granicę po 24 lutym, mogą liczyć 
na szczególną pomoc podatkową, darmową eduka-
cję i opiekę medyczną oraz świadczenia socjalne. 

Mają możliwość ubiegania się o 500+ itp. Do 19 
kwietnia ZUS przyjął ponad 300 tys. wniosków. 
Pierwsze środki zostaną wypłacone już w maju. 

Aby złożyć elektroniczny wniosek w placówce 
ZUS, osoba wnioskująca powinna mieć ze sobą:

– paszport – swój i dziecka – lub inny dokument 
tożsamości, na podstawie, których przekroczono 
granicę, (jeśli go mają);

– zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfika-
tora PESEL – swój i dziecka;

– numer swojego rachunku bankowego w Polsce;

– swój numer telefonu w Polsce i adres e-mail;

– orzeczenie polskiego sądu, jeśli jest się opieku-
nem tymczasowym;

– dokument potwierdzający, że wnioskujący 

sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli 
jest taka taką sytuacja;

– dokument potwierdzający legalność pobytu 
i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli obywatel 
Ukrainy przybył do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Uchodźcy mogą korzystać również z Rodzinne-

go Kapitału Opiekuńczego, dofinansowania po-

bytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu 

z dziećmi w Polsce.

Na wsparcie mogą liczyć też wszystkie podmioty, 

w szczególności osoby fizyczne, które zapewniają 

zakwaterowanie i wyżywienie uprawnionym oby-

watelom Ukrainy. 

Środki przyznawane są na podstawie wniosku. 

Ten wymaga od nas wskazania podstawowych 

danych, określenia liczby osób, na które wnio-

skuje się o środki, podania adresu pobytu przyję-

tych uchodźców. Każdy wnioskujący musi złożyć 

oświadczenie, że zapewnił zakwaterowanie i wy-

żywienie obywatelom Ukrainy, że nie pobrano 

już na te osoby świadczenia oraz nie pobrano od 

tychże osób wynagrodzenia (w tym za wynajem). 

Załącznikiem do wniosku jest także karta pobytu 

– oddzielnie na każdą osobę przyjętą do zakwa-

terowania. Dokument wymaga określenia: imienia 

i nazwiska, numeru PESEL, dni, w których dana oso-

ba przebywała pod naszym dachem. (kk)

W M A J U  WY P ŁATA P I E RW S ZYC H  5 0 0 +  D LA U C H O DŹCÓW
2,84 mln obywateli Ukrainy wjechało do Polski od 24 lutego. To dane z 19 kwietnia, trzeba pamiętać, że ta liczba każdego dnia rośnie. Średnio polską granicę przekracza codziennie oko-

ło 20 tys. osób. Polacy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40 zł na dobę (ok. 1200 zł miesięcznie). W maju ruszą pierwsze wypłaty 500+.
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Jednym z takich dokumentów obowią-
zującym na terenie województwa ślą-
skiego jest Program Ochrony Powietrza 
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. Jest 
to dokument, który zawiera analizę stanu 
jakości powietrza dla 5 stref oceny jako-
ści powietrza: aglomeracji górnośląskiej, 
aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, mia-
sta Bielsko-Biała, miasta Częstochowa 
oraz strefy śląskiej. Powiat myszkowski 
znajduje się w strefie śląskiej, dla której 
ocena stanu powietrza dla roku bazowe-
go 2018 wykazała przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 (24- godzin-
nego), poziomu dopuszczalnego pyłu 
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)
pirenu i ozonu.

Poza analizą jakości powietrza POP 
wskazuje szereg działań naprawczych, ja-
kie mogą zostać podjęte w celu poprawy 
jakości powietrza. Niestety, niski poziom 
świadomości społecznej na temat przy-
czyn i źródeł zanieczyszczenia powietrza, 
przywiązanie do starych, głęboko zakorze-
nionych, negatywnych nawyków, wzorce 
złych zachowań powielane z pokolenia 
na pokolenie czy kwestie finansowe po-
wodują, że tempo zachodzących zmian 
jest nadal niezadowalające.

Program Ochrony Powietrza jako jedno 
z działań, które może przynieść konkret-
ne, pozytywne rezultaty i zawiera w so-
bie pewien element innowacji, wskazuje 
specjalistyczne doradztwo energetyczne 
na poziomie gminy. Kim zatem jest Eko-
doradca i jaka będzie jego rola w gminie?

Ekodoradca to osoba, która swoją wie-
dzą i wsparciem doradczym będzie słu-
żyła przede wszystkim mieszkańcom. Do 

zadań ekodoradcy będzie należało inicjo-
wanie i koordynowanie lokalnych działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza oraz 
szeroko pojęte działania edukacyjno-
-informacyjne zwiększające świadomość 
mieszkańców w zakresie niskiej emisji, 
wpływu spalania paliw niskiej jakości 
oraz odpadów na jakość powietrza, zagro-
żeń dla zdrowia, jakie niosą ze sobą zanie-
czyszczenia powietrza. Ekodoradca udzieli 
pomocy w doborze nowego źródła ciepła, 
pomoże w rozpoznaniu procedur admini-
stracyjnych związanych z wymianą kotła 
oraz pozyskaniem dofinansowania na ten 
cel, będzie wsparciem mieszkańców w po-
zyskiwaniu i rozliczaniu środków na wy-
mianę źródeł ciepła. Ekodoradca będzie 
działał lokalnie w bezpośrednim kontak-
cie z mieszkańcami.

W ramach realizacji projektu LIFE „Ślą-
skie. Przywracamy błękit” powstaje cały 
system wsparcia doradczego, czyli gru-
pa ekodoradców, którzy działać będą 
na całym obszarze województwa śląskie-
go. Projekt zakłada zatrudnienie i kom-
pleksowe przeszkolenie ekodoradców tak, 
aby mogli oni, jak najlepiej wykonywać 
swoje obowiązki. Już niedługo na terenie 
gmin Żarki, Niegowa i Myszków swoją pra-
cę rozpocznie Ekodoradca Subregionalny 
zatrudniony w Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Częstochowie.

Tekst powstał w celach informacyjnych 
w ramach realizacji Projektu LIFE „Śląskie. 
Przywracamy błękit”. Kompleksowa reali-
zacja Programu ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego.

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

Zanieczyszczenie powietrza jest tematem, który od wielu lat spędza sen z powiek nie tylko przedstawicielom władz, naukowcom, ale i nam, zwykłym ludziom, bo na negatywne skutki oddziaływania 
smogu jesteśmy narażeni wszyscy! Od kilku lat władze w poszczególnych województwach poprzez wszelkiego rodzaju regulacje próbują walczyć z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza.

EKODORADCA - KIM JEST I JAKA BĘDZIE JEGO ROLA W GMINIE?

Problemy psychiczne należą do jednych 
z głównych przyczyn chorób wśród nasto-
latków, a połowa wszystkich zaburzeń psy-
chicznych ma swój początek przed ukoń-
czeniem 14. roku życia. Aby zadbać o pro-
filaktykę zdrowia psychicznego, UNICEF 
Polska przygotował wyjątkowy projekt 
edukacyjny. Każda szkoła w Polsce może 
bezpłatnie wziąć w nim udział.

Okres dorastania to wyjątkowy etap 
w rozwoju młodych ludzi. To dobry czas, 
aby wspierać młodzież w rozpoznawaniu 
trudnych emocji, skutecznym rozwiązywa-
niu problemów, utrzymywaniu zdrowych 
relacji, komunikowaniu swoich potrzeb 
czy podejmowaniu decyzji, które sprzy-
jają zachowaniu dobrego samopoczucia. 
Niezwykle istotną rolę w tym procesie 
ogrywają relacje z rodzicami, opiekunami 
i nauczycielami.

UNICEF Polska przygotował wyjątkowy 

projekt zwracający uwagę na profilaktykę 
zdrowia psychicznego, zwłaszcza w okre-
sie dojrzewania. Celem akcji UNICEF Pol-
ska „eMOCje W GŁOWIE” jest kształtowa-
nie świadomości w zakresie zdrowia psy-
chicznego młodych ludzi oraz pokazanie 
jak je chronić i o nie dbać. 

We współpracy z ekspertami UNICEF Pol-
ska przygotował zestaw materiałów edu-
kacyjnych skierowanych do nauczycieli, 
rodziców/opiekunów oraz uczniów, które 
przybliżą tematykę zdrowia psychicznego 
młodzieży i pomogą w zaplanowaniu zajęć 
dydaktycznych. Jednym z ekspertów jest 
dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog, 
kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej 
Dzieci i Młodzieży w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie.

Dziecko większość swojego czasu spę-
dza w szkole. Może być to miejsce przyja-
zne i rozwojowe lub takie, w którym zdro-

wie psychiczne dziecka może ucierpieć. 
Im wcześniej będziemy działać w zakresie 
profilaktyki, tym lepiej. Środowisko szkol-
ne jest tutaj niezwykle istotne, powiedzia-
ła dr Ewa Odachowska-Rogalska.

W projekcie mogą wziąć udział wszyst-
kie szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe oraz inne placówki zajmujące się 
edukacją dzieci i młodzieży w Polsce. 
Wystarczy wejść na stronę: https://unicef.
pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-
-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/emocje-
-w-glowie i zgłosić placówkę do udziału 
w projekcie. 

Jak wspierać dzieci z Ukrainy, które do-
świadczyły traumy?

Dodatkowym elementem projektu jest 
komponent zwracający uwagę na sytuację, 
z którą mierzą się dzieci i młodzież przy-
bywające do Polski z Ukrainy. Dzieci, które 
doświadczyły traumy związanej z wojną, 

potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy 
trafiają do szkół i placówek w obcym dla 
nich kraju. UNICEF Polska przygotował 
specjalny poradnik „Dziecko pod wpły-
wem traumy”, w którym znajduje się wiele 
cennych wskazówek, m.in. jak rozpoznać 
objawy stresu traumatycznego u dziecka, 
jak pracować z uczniami, którzy doświad-
czyli traumy oraz jak przygotować klasę 
czy szkołę na przywitanie dzieci z Ukrainy. 

Projekt eMOCje w GŁOWIE odpowiada 
na niezwykle istotną potrzebę profilak-
tyki zdrowia psychicznego, o które po-
winniśmy zadbać tak samo jak o zdrowie 

fizyczne. Zwracamy także uwagę na ważną 
kwestię walki z mitami na temat zdrowia 
psychicznego. Każdy z nas może potrze-
bować na jakimś etapie swojego życia 
wsparcia w kryzysie psychicznym. Warto 
budować zawczasu zasoby, które pozwo-
lą nam pokonywać trudne sytuacje. Mam 
nadzieję, że do akcji dołączy jak najwięcej 
szkół w całej Polsce. Pokażmy, że zdrowie 
psychiczne młodego pokolenia nie jest 
nam obojętne, powiedziała Małgorzata 
Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów 
Edukacyjnych w UNICEF Polska.  

Źróło: UNICEF

EMOCJE W GŁOWIE – RUSZA NOWY PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF POLSKA
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W  O G R O D Z I E  P O S T A W  N A  E K O

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.

Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, 
specjalne statuetki i dyplomy hono-
rowe czekają na laureatów coroczne-
go konkursu organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Rywalizacja będzie się odbywać 
w czterech kategoriach: Ekologiczna 
osobowość roku, Gmina przyjazna dla 
czystego powietrza, Inwestycja proeko-
logiczna roku, Programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji ekolo-
gicznej. Katowicki Fundusz rozpoczął 
właśnie przyjmowanie zgłoszeń, które 
można składać do 30 czerwca 2022 
roku.

- To jest jeden z największych i naj-
ważniejszych w województwie śląskim 
konkursów związanych z ochroną śro-
dowiska, który organizujemy od wielu 
lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba 
zgłoszeń, która każdego roku rośnie, 
pokazuje, że w społeczeństwie cały 
czas rośnie świadomość tego, jak waż-
na jest ochrona środowiska naturalne-

go – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

W konkursie mogą wziąć udział:

- w kategorii Ekologiczna osobowość 
roku: osoby fizyczne,

- w kategorii Gmina przyjazna dla 
czystego powietrza: gminy - wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta 
na prawach powiatu

- w kategorii Inwestycja proeko-
logiczna roku: Beneficjenci pomocy 
finansowej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 
roku zakończyli realizację zadania do-
finansowanego ze środków Funduszu 
(z wyłączeniem osób fizycznych),

- w kategorii Programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji ekolo-
gicznej: organizacje pozarządowe (w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie) z terenu województwa 
śląskiego prowadzące działalność pro-

ekologiczną.

Nagrody w konkursie przyznawane 
są za działania/zadania realizowane 
w roku 2021. Na zwycięzców czeka-
ją statuetki i Zielone Czeki o wartości 
10 tys. zł. Poza tym Kapituła konkursu 
może przyznać również wyróżnienia 
oraz nagrodę specjalną. Termin przyj-
mowania wniosków upływa 30 czerwca 
2022 r. Laureatów poznamy do końca 
tego roku.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 
43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki 
z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 28 lat temu, w 1994 
roku. Wśród laureatów są zarówno pa-
sjonaci ochrony środowiska - naukow-
cy, nauczyciele i dziennikarze, ale także 
przedsiębiorcy, miasta i stowarzysze-
nia.

Źródło: WFOŚiGW Katowice

Kalendarz eko-świąt

1 kwietnia - międzynarodowy dzień ptaków

Czy wiesz, że liczba ptaków żyjących na ziemi szacowana jest na 50 
miliardów?

22 kwietnia - Dzień Ziemi

Czy wiesz, że w ponad 180 krajach obchodzi się Dzień Ziemi, a Fa-
cebook stał się najbardziej popularnym narzędziem rozpowszechniania 
tego zjawiska?

25 kwietnia - międzynarodowy dzień świadomości zagrożenia hałasem

Czy wiesz, że kałamarnice i ośmiornice są całkiem głuche? Rozważ 
używanie słuchawek, natężenie dźwięku emitowanego w słuchawkach 
dokanałowych jest porównywale do pracującego młota pneumatycz-
nego.

12 maja - światowy dzień ptaków wędrownych

Czy wiesz, że przed laty wierzono, że ptaki przechodzą sezonową re-
inkarnację zamieniając się w inne gatunki albo jak w przypadku jaskó-
łek, że hibernują ukryte w mule na dnie jezior? 

15 maja - święto polskiej niezapominajki

Czy wiesz, że niezapominajka (inaczej niezabudka) należy do rodziny 
ogórecznikowatych? W Polsce rośnie dziko 13 gatunków.

22 maja - dzień różności biologicznej

Czy wiesz, że na Ziemi występuje około 8,7 mln gatunków?

24 maja - europejski dzień parków narodowych

Czy wiesz, że w Europie istnieje ok. 350 parków narodowych?

31 maja - dzień bociana białego

Czy wiesz, że biały natol na czerwonych nogach bociana to nie jest 
grzybica? Bociany celowo wypróżniają się na własne nogi - jest to bo-
ciani sposób na termoregulację – wilgotne, przyklejone do nóg odcho-
dy parują i tym samym ochładzają organizm.

Po zimnej Zośce startuje ogrodniczy 
sezon. W tym roku ogranicz do mini-
mum stosowanie chemicznych nawo-
zów i środków ochrony roślin. To, co 
dodasz do gleby, zjesz później w rośli-
nach. Jak zbierać zdrowe i obfite plony 
bez całej tablicy Mendelejewa?

Wyeliminowanie chemikaliów z ogro-
du wymaga przede wszystkim zrozu-
mienia otaczającej nas natury. Ogród 
to mały ekosystem tworzony przez 
zwierzęta, mikroorganizmy i glebę. Ta 
ostatnia, zasobna w składniki pokarmo-
we, to podstawowy warunek dobrego 
i prawidłowego wzrostu oraz plonowa-
nia warzyw. Nawożenie jest niezbęd-
ne – wiele roślin ma wysokie potrzeby 
pokarmowe. Poza tym taki zabieg uzu-
pełnia niedobory pierwiastków wyko-
rzystywanych przecież przez rośliny do 
wzrostu. Chemiczne nawozy najlepiej 
zastąpić naturalnymi, które zawierają 
dużo materii organicznej powstałej 
na skutek zachodzących w glebie pro-
cesach. Co ważne – nawozy naturalne 
trudno przedawkować, czego nie można 
powiedzieć o tych chemicznych.

Najbardziej wartościowym nawozem 
organicznym jest obornik – koński lub 
bydlęcy, niestety o świeży coraz trud-
niej, a poza tym z uwagi na nieprzyjem-
ny zapach wielu ogrodników z niego 
rezygnuje. Jest jednak rozwiązanie. 
W dowolnym sklepie ogrodniczym mo-
żemy kupić formę granulowaną.

Coraz rzadziej stosuje się już gnojów-
kę, ptasie odchody, trociny, korę czy 
nawet węgiel brunatny.

Kolejnym często stosowanym nawo-
zem organicznym jest kompost, zwany 
czarnym złotem ogrodników. To nic in-
nego jak zasiane, ścięte i przekopane 
z glebą jesienią lub wiosną rośliny mo-
tylkowate, wzbogacające ziemię w azot 
oraz próchnicę. Warto także stosować 
biohumus (wytwarzają go dżdżownice 
kalifornijskie).

Bez chemii można też pozbywać się 
chwastów. Najprostsza jest oczywiście 
metoda mechaniczna, trzeba wówczas 
stosować ją systematycznie, gdy prze-
szkadzające nam rośliny są jeszcze małe 
i słabo zakorzenione. Innym rozwiąza-
niem może być zastosowanie ściółki – 
syntetycznej: folii lub włókniny albo or-
ganicznej: kora, skoszona trawa, pocięta 
słoma, trociny lub tektura. Ściółkowanie 
poprawia też warunki termiczne gleby 
i zapobiega jej przesuszaniu.

Jak pozbyć się szkodników bez uży-
cia chemii? Wyróżniamy trzy metody 
– agrotechniczną (stworzenie rośli-
nom optymalnych warunków – właś-
ciwa uprawa gleby, zachowanie zasad 
zmianowania, dobór odpowiednich 
gatunków itp.), mechaniczną (zbieranie 
i niszczenie szkodników) oraz biologicz-
ną (wykorzystanie innych organizmów 
do zwalczania patogenów i szkodników 
– np. zwabianie ptaków).

Wiele z ogrodowych zwierząt to 
nasi mali sprzymierzeńcy w walce 
z uciążliwymi szkodnikami. Biedronki 
to prawdziwe maszyny do zabijania 
mszyc, a pszczoły, motyle i trzmiele to 
efektywni zapylacze - dlatego zanim 
opryskasz kolonię szkodników insek-
tycydem, pomyśl o tym, czy nie będzie 
szkodliwy dla Twoich sprzymierzeńców.
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