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W 2019 roku DEMOKRATYCZNA 
informowała po zapewnieniach po-
sła Mariusza Trepki, że zainicjowana 
i pilotowana przez niego gazyfika-
cja gminy Niegowa staje się faktem. 
Fakty jednak są takie, że gazyfikacja 
gminy Niegowa miała zakończyć się 
w 2022 roku. To data końcowa „Pro-
gramu przyspieszenia inwestycji 
w sieć gazową Polski realizowane-
go przez PSG w latach 2018-2022”. 
Zostało kilka miesięcy na spełnienie 
obietnicy wyborczej, a w zakładce 
inwestycje Polskiej Spółki Gazow-
niczej ani słowa o Niegowie. Gmina 
na mapie PSG nadal jest białą pla-
mą.

To jednak pewna forma wybawie-
nia, bo gaz dla odbiorców detalicz-
nych podrożał w ostatnim czasie 
drastycznie. PGNiG wraz z rachun-
kami przesyła klientom objaśnienie 
zmiany cen. I tak w piśmie czytamy, 
że Prezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki zatwierdził Taryfę PGNiG 
Obrót Detaliczny sp. z o.o. zgod-
nie z którą wzrosła cena za paliwo 
gazowe w grupach taryfowych 1-5 
średnio o 83,7%. Mimo obniżenia 
VAT-u wielu obywateli  przeżyło 

szok, odczytawszy półroczny ra-
chunek. Dla tych zużywających naj-
mniej gazu (posiadacze kuchenek 
gazowych) ceny wzrosły o około 
41%, dla tych podgrzewających 
wodę gazem rachunki są wyższe 
średnio o 54%, a dla odbiorców 
ogrzewający tym źródłem domy 
koszty wzrosły o około 58%.

Niestety prognozy na 2023 rok nie 
są łaskawe. Ceny gazu rosną nie-
mal z dnia na dzień. 27 lipca świat 
obiegły informacje o wysokich no-
towaniach cen gazu na największej 
europejskiej giełdzie TTF. Jedna me-
gawatogodzina (MWh) miała osiąg-
nąć cenę 227 euro, jeszcze półtora 
miesiąca temu nie przekraczała 90 
euro. Na polskiej Towarowej Gieł-
dzie Energii za 1 MWh trzeba było 
zapłacić 1035,75 zł, gdzie półtora 
miesiąca wcześniej ta sama ilość 
kosztowała poniżej 400 zł. Specja-
liści informują, że takie ceny niebie-
skiej energii mogą utrzymywać się 
przez jeszcze około 2-3 lata.

Równie drastycznie jest z cenami 
węgla. Polska nie posiada wystar-
czającej ilości tego surowca. Ceny 
„czarnego złota” porażają. Ekogro-

szek można kupić w cenie 3000 
zł za tonę (w poprzednim sezonie 
grzewczym kosztował około 1000 
zł). Rząd wymyśla sposoby na ich 
uregulowanie. Ostatnia propozycja 
dopłat do tony węgla skierowana 
do składów sprzedających ten suro-
wiec klientom detalicznym zakoń-
czyła się fiaskiem. 

Wytrwali posiadacze świetnego 
łącza internetowego mogą próbo-
wać kupić węgiel w normalnych 
cenach na stronie sklepu interneto-
wego Polskiej Grupy Górniczej. Do 
tego potrzeba jednak nie tylko wy-
trwałości, ale i cierpliwości, a może 
nawet cudu. Serwis nie wytrzymuje 
ilości wejść na stronę. Jeszcze trud-
niej kupić węgiel w internetowym 
sklepie Tauronu. Asortyment znika 
po kilku sekundach. Nawet doda-
tek węglowy w wysokości 3000 
zł na gospodarstwo domowe nie 
wystarczy na zakup potrzebnego 
opału. Co z tego, że będziemy mieć 
kilka tysięcy zł, jak nie będzie gdzie 
kupić surowca? Kwadratura koła. 
Ale jest rozwiązanie, zawsze będzie 
można się ogrzać w blasku posła. 
(kk)
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T R E P K A  W Y B A W I C I E L
K t o  by  p o m y ś l a ł ,  że  M a r i u s z  Tre p k a  w y b a w i  m i e s z k a ń ców  g m i n y  N i e gow a  o d  d ra s t yc z n yc h  p o d w y że k  ce n  g a z u .  To  j e d n a k  p ra wd a .  Pa r l a m e n t a r z y -
sta  w 2019 roku  informował ,  że  gazyf ikac ja  gminy  jest  pewna.  Dzięki  czczym obietnicom niegowianie  n ie  muszą  dz iś  p łac ić  drakońskich  cen  gazu .



2  lipiec 2022    DEMOKRATYCZNAXX ®

S A M O RZĄ D OW I  G I G A N C I  P O DAT KOW I
Która gmina ma najwyższe dochody z podatków w przeliczeniu na mieszkańca? Ministerstwo Finansów opublikowało najświeższe dane. Najbogatszą gminą w Polsce nadal jest Kleszczów 

(w woj. łódzkim). Na jednego mieszkańca przypadło tam aż 29 704 zł. Lokalnym samorządom do podium daleko. Najbiedniejsza z naszych gmin zajęła 1915 miejsce na 2477, najbogatsza 151.

Najwyżej w rankingu (86 pozycja) 
spośród gmin województwa śląskiego 
znalazły się Ożarowice z dochodem 
na mieszkańca w wysokości 3 285,2 
zł. 

Na najwyższej lokacie spośród oko-
licznych samorządów uplasował się 
Siewierz (151 miejsce) z kwotą 2 
832,16 zł na mieszkańca. Kolejno Po-
raj na 440 miejscu z kwotą 2 121,86 
zł. Na 685 miejscu znalazł się Mysz-
ków z kwotą 1 853,49 zł. 982 miej-
sce mają Koziegłowy z dochodem 
na mieszkańca w wysokości 1630,80 
zł. Na 1519 miejscu znalazł się Janów 
(dochód 1348,17 zł  na mieszkań-
ca), Żarki na 1616 miejscu z kwotą 

1297,34 zł, a 1846 miejsce zajął Le-
lów z kwotą 1182,65 zł. Lokalny ran-
king zamyka Niegowa – 1915 miejsce 
i kwota 1149,66 zł.

Wśród powiatów ziemskich, na któ-
rych terenie kolportowana jest DE-
MOKRATYCZNA najwyższy podstawo-
wy dochód podatkowy na mieszkańca 
ma p. będziński (332,15 zł), kolejno 
p. myszkowski: 259,95 zł, a na koń-
cu częstochowski z kwotą 253,27 zł. 
Najbogatszy w województwie śląskim 
jest p. mikołowski z kwotą 376,88 zł, 
a najbiedniejszy p. raciborski z kwotą 
226,39 zł.

Najbogatszym miastem na prawach 
powiatu w województwie śląskim 

wcale nie są Katowice (3 100,54 zł), 
w regionie wygrywa Dąbrowa Gór-
nicza (3 121,64 zł). Najbiedniej jest 
w Bytomiu (1 518,93 zł). Częstochowa 
(2 075,45 zł) nieznacznie wyprzedza 
Sosnowiec (2 060,19 zł) czy Chorzów 
(2 060,42 zł).

Najwyższy podstawowy dochód po-
datkowy w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca ma województwo mazowieckie 
(665,19 zł), najniższy warmińsko-ma-
zurskie (142,31 zł). Województwo ślą-
skie plasuje się bliżej podium z kwotą 
274,50 zł. (kk)

Do Powiatu Myszkowskiego i Mia-

sta Myszków trafi ponad 10 milionów 

złotych z Polskiego Ładu - Programu 

Inwestycji Strategicznych! 

Za 3 340 000 zł Powiat będzie mógł 

rozbudować infrastrukturę sportową 

przy szkołach, dla których jest orga-

nem prowadzącym. 

2 000 000 zł przekazane zostanie 
na budowę instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii, wspomagającej pracę 
kotłowni w budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

Niemal połowa puli trafi do serca 
powiatu. Miasto Myszków otrzymało 
4 900 000 zł na rewitalizację terenu 
rekreacyjnego „Pohulanka”. (kk)

PONAD 10 MILIONÓW DLA POWIATU I GMINY
Kolejne duże pieniądze trafią do powiatu myszkowskiego 

na realizację inwestycji. To efekt dobrej współpracy Europoseł Ja-
dwigi Wiśniewskiej z samorządowcami. Starosta Myszkowski Piotr 
Kołodziejczyk i Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak podzię-
kowali parlamentarzystce za pomoc w pozyskiwaniu środków.
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KOŁODZIEJCZYK I ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM
O tym, że to dla powiatu myszkowskiego złote lata nie trzeba długo przekonywać. Samorząd ponadprzeciętnie realizuje inwestycje niemal w każdej dziedzinie życia. Remontowane są drogi, 

powstają nowe obiekty w oświacie, starosta Piotr Kołodziejczyk zorganizował ponadgminny transport. Jedyną kulą u nogi jest szpital. Mimo wielu inwestycji ktoś ciągnie lecznicę na dno.

Początek kadencji samorządowej był 
czasem burzliwych dyskusji. Wiadomo już 
było, że Prawo i Sprawiedliwość będzie 
w powiecie myszkowskim sprawowało 
władzę. Trzeba było wskazać kandydata 
na starostę. Toczyły się spory czy ma nim 
być młody i nieskalany żadną aferą Piotr 
Kołodziejczyk, czy pragnący nim zostać 
Mariusz Trepka. Ktoś miał niezłego nosa, 
stawiając na pierwszego z nich. 

Młodość i świeżość przyniosła powiato-
wi wiele dobrego. Lokalne władze partii 
co czerwiec mogą spać spokojnie. Z roku 
na rok nie ma przy głosowaniach nad wo-
tum zaufania czy absolutorium żadnych 
niespodzianek. Podobnie było w tym 
roku. Zarząd Powiatu na czele ze starostą 
Kołodziejczykiem otrzymał zielone świat-
ło do dalszego kierowania samorządem.

Radni pozytywnie ocenili realizację 
budżetu za 2021 rok. Dochody powiatu 
wyniosły 86 821 733,02 zł, co stanowi-
ło aż 105,9% planu. Wydatki zamknęły 
się kwotą 83 387 192,85 zł. Z różnicy 
powstała nadwyżka w wysokości 3 434 
540,17 zł.

Dla weryfikacji warto pokazać ostat-
ni, w pełni zrealizowany budżet przez 
zarząd na czele z Dariuszem Laseckim. 
Najbezpieczniej będzie podać dane za rok 
2017, ponieważ w 2018 roku ponad mie-
siąc budżetem zajmowała się już nowa 
rada. Dochody w 2017 roku zamknęły się 
w kwocie 63 058 442,41 zł, a wydatki 61 
351 617,60 zł, powstała nadwyżka w wy-
sokości 1 706 824,81 zł.

Różnica między 2021 a 2017 rokiem 
to ponad 20 milionów złotych – zarów-
no po stronie dochodów, jak i wydatków. 
A trzeba podkreślić, że to nie był dla 
Kołodziejczyka rekordowy rok. Na wieki 
w historii budżetu Powiatu Myszkowskie-
go zapisał się 2020. Wówczas dochody 
wyniosły 103 175 771,40 zł, a wydatki 
83 931 498,29 zł. Rok 2020 zamknął się 
nadwyżką w wysokości aż 19 244 273,11 
zł. O takich wynikach można naprawdę 
marzyć.

Skromny starosta broniłby się, mówiąc, 
że to efekt pracy całego zarządu, a także 
rady, ale nie oszukujmy się, z tymi na-
zwiskami na liście radnych – oczywiście 
w różnych konfiguracjach – mieliśmy 
już do czynienia od reformy samorządo-
wej, a takich efektów jeszcze nie było. 
Z drugiej strony nie byłoby ich, gdyby 
nie dobra współpraca w zarządzie czy 
radzie. Wielu na początku kadencji wąt-
piło w dobrą współpracę z wicestarostą 
Mariuszem Morawcem. Mężczyzna jednak 
ku niepocieszeniu innych ma dobrą opi-
nię wśród radnych, pracowników staro-
stwa czy mieszkańców. O reszcie zarządu 
(Jolanta Koral, Jarosław Kumor i Tomasz 
Ośmiałowski) słychać mniej. Sporo za to 
mówi się, że starostę w działaniu wspiera 
Europoseł Jadwiga Wiśniewska. Dzięki jej 
zaangażowaniu lista realizowanych inwe-
stycji jest naprawdę imponująca.

Jakie zadania w 2021 roku zrealizował 
Powiat? 

„W minionym roku Powiat Myszkowski 
zrealizował m.in.:

Służba zdrowia

- otwarcie Oddziału Intensywnej Te-
rapii w Szpitalu Powiatowym – środki 
na ten cel zaplanowano w wysokości 4 
281 585,22 zł, w tym dotacja z budżetu 
państwa – 3 000 000,00 zł

- nowe kardiomonitory – 5 wysokiej kla-

sy specjalistycznych urządzeń dla Szpita-
la Powiatowego, przekazanych z Agencji 
Rezerw Materiałowych, wartość jednego 
urządzenia to ok. 60 tys. zł.

- przeprowadzenie termomodernizacji 
części administracyjnej SP ZOZ i montaż 
instalacji fotowoltaicznej.

Transport publiczny

W dziedzinie transportu Powiat Mysz-
kowski podjął ważne działania:

- otwarcie nowych linii komunikacyj-
nych i skomunikowanie łącznie 47 miej-
scowości w całym powiecie. Obecnie 
w powiecie myszkowskim działa 6 po-
wiatowych linii autobusowych.

- utworzenie Powiatowo-Gminnego 
Związku „Jedźmy razem!”, którego funk-
cją jest zarządzanie powiatową komuni-
kacją. W 2022 roku do Związku dołączyła 
gmina Myszków, co oznacza, że od tej 
pory jego członkami są wszystkie gminy 
i powiat.

 Inwestycje drogowe

- remont wiaduktu w Kotowicach - war-
tość zadania 5 886 023,30 zł (inwestycja 
została zakończona w 2022 r.)

- przebudowa drogi Cynków-Krusin 
wraz z budową chodnika i kanalizacji 
deszczowej – wartość zadania 2 506 
315,31 zł

- remont drogi Zaborze-Biskupice – Po-
wiat Myszkowski partycypował w inwe-
stycji w kwocie 127 030 zł.

 Ponadto wykonano projekty dokumen-
tacji technicznych na planowane inwe-
stycje: 

- przebudowa DP Sokoloniki-Zagórze

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgo-
ta Mokrzesz-Nowa Kuźnica wraz z kanali-
zacją deszczową 

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
Koziegłówki-Mysłów-Osiek wraz z kana-
lizacją deszczową i częściową przebudo-
wą nawierzchni (dokumentacja w trakcie 
realizacji)

- przebudowa drogi powiatowej Postęp-
-rondo Myszków Mrzygłód na odcinku 8 
km (dokumentacja w trakcie realizacji)

- przebudowa skrzyżowania w Mirowie 
wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja 
w trakcie realizacji)

- przebudowa drogi powiatowej – bu-
dowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-
-Koziegłowy

 Szkolnictwo

- otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1 
– koszt inwestycji 6 148 658,60 zł

- remonty bieżące w LO Myszków i ZS 
w Żarkach, m.in. w zakresie likwidacji ba-
rier architektonicznych

- kompleksowa termomodernizacja 
w ZS nr 2 – koszt inwestycji to 2 699 
126,26 zł, w tym dofinansowanie 1 850 
936,51 (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego); montaż widny dla nie-
pełnosprawnych, platform schodowych, 
pochylni

- projekty miękkie dla uczniów prowa-
dzone w szkołach, m.in. „Szansa na suk-
ces”

Imprezy artystyczne

- Nasz Talent – powiatowy festiwal, 
w którym wystąpili najbardziej utalen-
towani młodzi wokaliści z powiatu mysz-
kowskiego

- Dożynki Powiatowe – w tym roku we 
współpracy z Gminą Koziegłowy

- współorganizacja szeregu imprez 
sportowych i kulturalnych na terenie po-
wiatu myszkowskiego w ramach bieżące-
go wsparcia

Współpraca z instytucjami i organiza-
cjami

- w ramach corocznego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych udzielono 
dotacji 18 organizacjom pozarządowym 
na łączną kwotę 59 720,00 zł, a także 
wsparcia 22 podmiotom organizującym 
wydarzenia sportowo-kulturalno-pro-

mocyjne. Z uwagi na pandemię, zakres 
współpracy był nieco węższy.

- Nawiązanie współpracy z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ka-
towicach w kontekście organizacji wyda-
rzeń na terenie powiatu

- Powiat Myszkowski wziął udział 
w zbiórce darów na rzecz Kresowian i ze-
brał podarunki oraz środki pieniężne, któ-
re zostały przekazane na Litwę

- Zawarcie porozumienia z Oddziałem 
Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Częstochowie

- bieżące współdziałanie z gminami 
powiatu myszkowskiego i powiatami 
ościennymi

Pandemia

 W minionym roku Powiat Myszkowski 

działał w specjalnych warunkach, wyni-
kających z ograniczeń pandemicznych. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom spo-
łecznym w starostwie utworzono:

- punkt szczepień masowych, który 
funkcjonował przez kilka miesięcy

- zorganizowano mobilny punkt szcze-
pień przed starostwem

- punkty szczepień w placówkach SP 
ZOZ

 Działalność jednostek powiatowych

Przez cały rok efektywnie funkcjono-
wały jednostki Powiatu Myszkowskiego 
– szkoły ponadpodstawowe, Powiatowy 
Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, Rodzinny Dom Dziecka”.

„JAK MYŚMY BYLI ZARZĄDEM”

Starzy, zakompleksieni koledzy Koło-
dziejczykowi zazdroszczą i robią wszyst-
ko, by poniósł w końcu porażkę. Najwięk-
szą na ten moment jest szpital. Starosta 
na początku kadencji chciał dogonić oko-
liczne ZOZ-y, na drodze stanęła mu poli-
tyka przez duże P. Od czasu zatrudnienia 
Naczelnego Lekarza Szpitala lecznica po-
pada w coraz większy marazm. I nie wia-
domo już, kto SPZOZ-em rządzi faktycznie 
– dyrektor Adam Miśkiewicz czy podpo-
wiadający mu i niebiorący odpowiedzial-
ności za nietrafne decyzje Wojciech Pi-
cheta. Przewodniczącemu pomaga słaba 
opozycja w Radzie Powiatu w Myszkowie, 
która do dziś nie potrafiła zweryfikować 
czy Picheta, zastępując Miśkiewicza, zła-
mał prawo i powinien stracić mandat. 

Ostatecznie dobrze, że samorząd ma 
nadwyżkę, będzie miał z czego pła-
cić szpitalne długi. Z takim garbem 
o wygranych wyborach można zapo-
mnieć, a szpital czkawką odbije się 
wszystkim – na każdym szczeblu władzy. 
Choć może nie wszystkim, ci którzy naj-
bardziej rozrabiali pewnie unikną odpo-
wiedzialności… (kk)

Foto: Powiat Myszkowski
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Jak mówił Michał Dzwonnik: - Nasz 
plan gwarantuje niską inflację, tańszą 
żywność, tanią energię oraz więcej 
inwestycji. Złożyliśmy już konkretne 
ustawy dotyczące wprowadzenia do-
browolnego ZUS, likwidacji podatku 
Belki, wysokoprocentowych obligacji, 
dopłaty do tony nawozów oraz odblo-
kowania rozwoju OZE. 

Od dłuższego czasu mamy do czy-
nienia z tzw. „zezem rozbieżnym” 
w kwestii polityki finansowej pań-
stwa. Z jednej strony prezes NBP każe 
wszystkim Polakom zacieśniać pasa, 
podwyższając stopy procentowe, 
a z drugiej pan premier Morawiecki 
mówi „luzować i obniżać”. To niezwy-
kle niebezpieczne. 

Jak wskazał Michał Kaniowski:-  Do 
niskiej inflacji doprowadzi m. in.:

• likwidacja podatku Belki,

• zerowa marża od kredytów,

• obligacje NBP oprocentowane 15 
proc.

Więcej inwestycji

W obecnym czasie pieniądze prze-
chowywane na kontach oszczędnoś-
ciowych lub deponowane na lokatach 
tracą codziennie na wartości.  Nie 
ma lepszego sposobu na budowanie 

stabilności finansowej niż przez in-
westowanie. Dzięki odpowiedniemu 
lokowaniu kapitału nie tylko ochro-
nimy środki finansowe Polaków przed 
inflacją, ale zapewniamy również do-
datkowe finanse na realizację nowych 
projektów.

Aby zwiększyć liczbę inwestycji PSL 
proponuje:

• dobrowolny ZUS,

• ulgę budowlano-remontową,

• zakończenie sporu z UE,

• apolityczny wymiar sprawiedliwo-
ści i spokój legislacyjny.

Tania energia

Od momentu zakręcenia przez Rosję 
kurka z gazem ceny energii biją kolej-
ne rekordy. Polska, chcąc się unieza-
leżnić się od rosyjskiego węgla, gazu 
i ropy, musi wykorzystać wszystkie 
możliwości, by jak najszybciej zastą-
pić te paliwa alternatywnymi, a tym 
samym zapewnić Polakom bezpie-
czeństwo energetyczne w dłuższej 
perspektywie.

W realizacji planu uzyskania taniej 
energii PSL wymienia:

• uwolnienie energii z OZE,

• rekompensatę energetyczną dla 

przedsiębiorców i gospodarstw do-
mowych,

• dopłatę do węgla, oleju opałowego, 
peletu, ekogroszku,

• Orlen – koncern paliwowy nie roz-
rywkowy.

Tańsza żywność

Wzrost cen żywności już dziś jest 
przerażający. Wszystko wskazuje jed-
nak na to, że prawdziwe podwyżki są 
dopiero przed nami.

Do tego, aby żywność była tańsza, 
przyczynić się mogą:

• dopłaty do tony nawozów, a nie do 
hektara,

• korytarze eksportowe z Ukrainy,

• narodowy program retencji, ponie-
waż „Polska pustynnieje”.

Michał Dzwonnik: - Naszym celem 
jest wyrównywanie szans, godna ja-
kość życia, i to, żeby praca się opła-
cała. Mamy plan, jak pokonać inflację, 
jak wyjść z kryzysu gospodarczego, jak 
docenić ludzi aktywnych,ciężko pracu-
jących. Działamy w myśl zasady: „bez 
pracy nie ma kołaczy”. (red)

Foto: PSL Częstochowa

L U D O W C Y  M A J Ą  P L A N
#MamyPlan w całym kraju 9 lipca w tym w Częstochowie PSL Koalicja Polska zainaugurował akcję „Mam 

Plan", w ramach której przedstawił konkretne propozycje programowe dotyczące polskiej gospodarki.

W Myszkowie od początku kadencji 
radni tworzą patologię. Burmistrz nie 
ma w radzie większości, lecz mimo 
tego gmina musi przecież jakoś funk-
cjonować. Zgodnie z przepisami wło-
darz z końcem roku przedkłada radnym 
pod głosowanie plan budżetu. Ci do-
konują w nim własnych zmian – moż-
na nawet powiedzieć, że przewrotu. 
Zadania zapisane w planie są w jakimś 
stopniu realizowane przez Żaka. 

Rokrocznie w czerwcu rajcowie 
sprawdzają, czego burmistrz w minio-
nym roku dokonał i pochylają się nad 
udzieleniem włodarzowi wotum zaufa-
nia i absolutorium. I rokrocznie scena-
riusz jest ten sam. Żak kończy sesję 
bez wotum i bez absolutorium.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił 
prawo w taki sposób, że w opisanej sy-
tuacji radni mają możliwość zwołania 
referendum i gdy ono się powiedzie, 
odwołania burmistrza. Tyle że tym 
myszkowskim brakuje… wigoru, by 
zdecydować się na taki ruch, serwując 
nam tym samym co czerwiec przed-
stawienie, jak to nie podobają im się 
rządy Żaka, ale są za słabi, by doprowa-
dzić do referendum. Trudno się dziwić, 

bo kto miałby zmierzyć się w wybo-
rach? Zaczkowski z Załęckim?

Pierwszy ma o działaniu najwięcej 
do powiedzenia, lecz od słów do czy-
nów jest dość daleko, chyba że chodzi 
o Poraj, w którym jest niezwykle ak-
tywny. To właśnie tam pracuje i działa 
społecznie, ale o Marinie i wszystkich 
jej aktywnościach sporo już napisałam, 
i powiedziałam w sądach – karnym 
i cywilnym. Do dziś czekam na prze-
prosiny Gminy Poraj w DEMOKRATYCZ-
NEJ i Gazecie Myszkowskiej, zasądzone 
prawomocnym wyrokiem. 

Załęcki, marząc o ciepłej posadce 
burmistrza, chcąc poczuć, jak to jest, 
wyrobił sobie już pieczątkę… Najbar-
dziej zabawne będzie, jeśli Prawo 
i Sprawiedliwość poprze w wyborach 
Włodzimierza Żaka. Choć wieść gminna 
niesie, że na listach wyborczych pojawi 
się nieskalane dotąd polityką nazwisko 
lokalnego prawnika. (kk)

P A T O L O G I A  P O 
M Y S Z K O W S K U

Włodzimierz Żak kolejny rok z rzędu nie dostał ani wotum zaufa-

nia, ani absolutorium za wykonanie budżetu. Radni przestaliby się 

ośmieszać. Co rok ten sam scenariusz i nic później się nie dzieje.

w w w.juramtb.plw w w.juramtb.pl
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KTO ZATRUDNI BYŁEGO POSŁA Z RODZINĄ NA PLUS?

Prawo i  Sprawiedliwość prężnie 
przygotowuje się do wyborów. W lipcu 
członkowie partii wybrali pełnomocni-
ków „wyborczych”. Zmiana wewnętrz-
nych przepisów dotyczących podzia-
łu struktury partyjnej spowodowała 
zwiększenie liczby pełnomocników. 
Do tej pory działało 41 okręgów lo-
kalnych, zgodnie z nowym porząd-
kiem jest ich 94. W lipcu dokonano 
wyboru osobowego. PiS w okręgach 
wyborczych (podział senacki) 68 i 69 
postawił na kobiety – Lidię Burzyńską 
i Grażynę Matyszczak. Panie rapor-
tować będą bezpośrednio szefowi 
wojewódzkiemu, którym jest Premier 
Mateusz Morawiecki. 

Dla Ziemi Myszkowskiej wybór, choć 
zaskakujący jest bezpieczny. Wyborcy 
prawicy z terenu powiatu myszkow-
skiego mogą liczyć ze strony Lidii Bu-
rzyńskiej na kompetencję. Posłanka 
nie skompromitowała się żadną aferą, 
nie słychać było nigdy o jej przyjaź-
niach z wielokrotnie oskarżanymi 
o różne przestępstwa. W kolejnym wy-
daniu DEMOKRATYCZNEJ zamieścimy 
wywiad z nową Pełnomocnik.

W walce o przygotowywanie par-
tii na szczeblu lokalnym z Burzyńską 
przegrał Mariusz Trepka. Poseł nie 
wzbudza bezwzględnego zaufania 
wyborców nawet w swojej małej oj-
czyźnie. A zdjęciami z przyjacielem, 

Wojciechem P. moglibyśmy oplakato-
wać kilka wydań gazety. Panowie tak 
się zasłużyli powiatowi, że wspólnymi 
decyzjami prowadzą szpital nad prze-
paść. Nie od wczoraj przecież wiado-
mo, że Pichetę na stanowisko Naczel-
nego Lekarza Szpitala poparł kolega 
z sejmu. Jak lecznica na tym wyszła 
o tym, napiszemy wkrótce. 

Teraz z każdym miesiącem wyraź-
niej widać, że jeden za sprawą drugie-

go ma coraz poważniejsze problemy. 
Trepka nie tylko nie został pełnomoc-
nikiem „wyborczym”, pytanie, czy 
znajdzie się dla niego w ogóle miejsce 
na liście. Skompromitowany polityk 
na pewno nie ma już szans z Moniką 
Fajer. 

Co jeśli do polityki wrócić będzie 
chciał Konrad Głębocki (dzięki które-
mu Trepka znalazł się w sejmie) albo 
w PiS zdecydują, że drugim kandyda-

tem z powiatu myszkowskiego będzie 
Piotr Kołodziejczyk lub Piotr Bańka? 
Z każdym z nich Trepka nie będzie 
miał szans. A trzeba pamiętać jesz-
cze o jednym - trudno będzie PiS-owi 
utrzymać 4 mandaty (Giżyński, Bu-
rzyńska, Gawron, Trepka).

Jeśl i  w kraju PiS  nie zdobędzie 
większości, a gdyby jeszcze przy tym 
stracił władzę to praca wielu osób 
stanie pod znakiem zapytania. Dobry 

przykład to ARiMR – Daniel Wróbel, 
Bożena Łapaj, szwagier posła Miro-
sław Szczepańczyk (z marnym wy-
kształceniem i zatartym wyrokiem)… 
Dalej syn w wodociągach, komendant 
Szogun w straży, bliscy i dalsi krew-
ni. Czy będą pamiętać o ideałach, czy 
zmienią barwy? Czy rodzina Nocuniów 
będzie wielbić PiS, jeśli Mateusz bę-
dzie komendantem nie w Myszkowie, 
a na Pomorzu? 

Życie pokazuje, że ci najwierniejsi 
pierwsi zapomną. Najlepszym przykła-
dem jest lewa ręka posła Trepki, która 
teraz dla zdobycia uznania w partii po-
trafi przebrać się za minionka, a prze-
cież jeszcze niedawno mizdrzyła się 
do Laseckiego z Platformy Obywatel-
skiej. W 2006 roku startowała do rady 
gminy z list PO, wspierając w wybo-
rach na wójta Jadwigę Skalec.

 Co zrobi sam poseł Trepka, któremu 
przyjdzie wrócić pod but uwielbia-
nych przez siebie „komunistów” do 
czeladzkiego szpitala, gdzie jest ur-
lopowany bezpłatnie? Jak potraktuje 
go wówczas pełnomocnik dyrektora 
do spraw restrukturyzacji. Może ta 
restrukturyzacja zakończy się właśnie 
na Trepce? Dariusz Jorg był częstym 
obiektem żartów posła. Kto będzie 
śmiał się ostatni?

Katarzyna Kieras

Foto: fb Lidii Burzyńskiej

I m  b l i że j  w y b o rów,  t y m  d a l e j  l o k a l n e m u  p a r l a m e n t a r z y ś c i e  d o  s e j m ow yc h  ł a w.  Ws z y s t ko  w s k a z u j e  n a  t o ,  że  p o s e ł  M a r i u s z  Tre p k a  b ę d z i e  m u -

siał poszukać normalnej pracy. Ostatnie wydarzenia coraz wyraźniej pokazują, że nawet wśród członków własnej partii nie wzbudza wystarczającego zaufania.

P I S  I  P O L S K I  ŁA D  R AT U J Ą  Ś L Ę CZ K Ę
Gmina Koziegłowy szambem stoi, wybawieniem były przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stopień skanalizowania gminy jest tak znikomy, że osiągnięcie wymaganych wskaźników będzie 

wymagać cudu. Program Inwestycji Strategicznych o szumnej nazwie „Polski Ład” i wsparcie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej ratują wieloletnie zaniedbania burmistrza.

„Ruszyła inwestycja w ramach programu 
„Optymalizacja gospodarki wodno-kana-
lizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą – etap I” – chwalą 
się dumnie pracownicy koziegłowskiego 
magistratu. 

Z notatki prasowej wynika, że powstają 
wykopy pod budowę pompowni ścieków 
wraz z kanałem odprowadzającym, który 
zlokalizowany będzie nieopodal PSZOK-u., 
a dokładnie u zbiegu drogi wojewódzkiej 
789 z drogą dojazdową do punktu. 

Koszt pierwszego etapu inwestycji wy-
niesie 7 684 794 zł. Drugi obejmie bu-
dowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi 
powiatowej 3801S wraz z pompowniami. 
Na realizację drugiej części zadania po-
trzebne będzie 7 174 468 zł. 

Kanalizacja powstanie w ciągu ulic: Po-
lan, Kościelna, Warpie i przy rynku w Ko-
ziegłówkach. Termin zakończenia robót 
zaplanowano na maj 2023 r.

-. Realizacja tych inwestycji będzie sta-
nowiła kluczowy etap koncepcji programo-
wo-przestrzennej gospodarki ściekowej 
dla Gminy i Miasta Koziegłowy. Zadanie 
dofinansowane zostało ze Środków Rzą-
dowego Funduszu „Polski Ład”: Program 
Inwestycji Strategicznych - edycja pierw-
sza. Kwota dofinansowania wynosi 8 mln 
zł – wyjaśniają pracownicy samorządowi. 
(kk), Foto: UGiM Koziegłowy
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TOUR DE KONSTYTUCJA: PRZYSTANEK MYSZKÓW

Sędzia Sądu Najwyższego Włodzi-
mierz Wróbel wyjaśniał, dlaczego war-
to umówić się z państwem i trzymać się 
ustalonych zasad. Sędzia Sądu Okrę-
gowego Adam Synakiewicz podkreślał, 
że praworządność to nasza ochrona, 
to coś, co umożliwia nam korzystanie 
z wszelkich wolności, które daje nam 
konstytucja. Dzięki praworządności 
możemy powiedzieć – chcę być wol-
nym człowiekiem, chcę korzystać z pra-
wa wyjechania gdzieś pociągiem i nikt 
mi nie może tego zabronić, przy czym 
to wszystko będzie funkcjonowało wte-
dy, gdy będzie jakiś organ, który będzie 
mógł otoczyć nas ochroną, bo sami nie 
poradzimy sobie z przemocą.

Prokurator Krystyna Paszek ze Sto-
warzyszenia Prokuratorów Lex Super 
Omnia omawiała pracę prokuratorów, 
którzy powinni być niezależni, a Dzie-
kan Rady Adwokackiej w Częstochowie 
mec. Marcin Karpiński tłumaczył czy 
można łamać prawo. Obecna była rów-
nież mec. Aneta Niemczyk-Riwerska.

Zdaniem prelegentów pierwszym 
miejscem, gdzie pokrzywdzeni spoty-
kają się z ochroną swoich praw, jest Sąd 
Rejonowy.

Zapytaliśmy Sędzię Sądu Rejonowego 
w Myszkowie Agnieszkę Pieńkowską-
-Szekiel czym jest dla niej praworząd-
ność: - Miałam szczęście uczyć się od 
najlepszych prawników na studiach 
i w czasie aplikacji w SA w Katowicach. 
Łatwo nie było, ale wystarczyło, by być 
pewnym, że sędzia nie może się nagiąć. 

A tych sił nacisku jest wiele. W ciągu 
ostatnich pięciu lat lokalny szeryf, któ-
ry najlepiej wie, jakie wyroki powinien 
wydawać Sąd Rejonowy w Myszkowie, 
próbuje wywierać na mnie wpływ. Naj-
bardziej znanym przykładem nacisków, 
do których ten człowiek jest zdolny, 
była sprawa opiekuńcza trzech sióstr 

- obserwowana chyba przez każdego 
w Myszkowie. Gdyby nie kręgosłup 
i przekonanie, że sędzia nie może ulec 
presji lokalnego szeryfa z pomocą poli-
tyków, których przywieziono z Warsza-
wy, udałoby się wymusić orzeczenie, 
którego oczekiwał. Potem były inne 
sprawy znane części mieszkańcom 

Myszkowa. Dysfunkcje rodzinne, czy 
poważne problemy osobiste skwapli-
wie były wykorzystane do promowania 
własnych interesów. Praworządność 
to nie piękne słowo na sztandar. To 
codzienność, w której mamy mocny 
kręgosłup i wiarę, że żaden szeryf nie 
wymusi orzeczenia sądowego, które ko-

goś skrzywdzi. Gdyby jej nie było, tacy 
szeryfowie hejtem czy innymi metoda-
mi decydowaliby o życiu innych ludzi. 
Potem zostaje kij czy pałka, czyli prawo 
pięści. Popieram z całego serca Tour de 
Konstytucja.

Godzinna lekcja prawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Wszyscy 
zgromadzeni podpisali się na niemal 
niekończącym się zwoju wędrującym 
po wszystkich przystankach Tour de 
Konstytucja organizowanego przez Fun-
dację „Kongres Obywatelskich Ruchów 
Demokratycznych”. Była też zbiórka, do 
której dołożył się obecny na zgroma-
dzeniu Dariusz Lasecki.

Zanim Tour dotarł do Myszkowa orga-
nizatorem przystanku, szumnie ogłosił 
się Jarosław Mazanek. Rozmowy miały 
być prowadzone na chodniku pod Ga-
zetą Myszkowską. Redaktor naczelny 
zapomniał tylko wspomnieć przedsta-
wicielom Fundacji, którzy mieli mówić 
o tym, dlaczego nie warto łamać prawa, 
że w procesie karnym wytoczonym mu 
przez Ś.P. Miłosza Korala, warunkowo 
umorzono mu postępowanie karne. 
Oznacza to, że jego wina została przez 
Sąd uznana. Ponadto Jarosław Mazanek 
przez wiele miesięcy nie wypełniał za-
pisów prawomocnego postanowienia 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Try-
bunalskim, który udzielił zabezpiecze-
nia powódce Agnieszce Pieńkowskiej-
-Szekiel.

Dla niektórych demokracja to władza 
luda, a nie ludu. (kk)

O tym, czym jest praworządność i dlaczego nie powinniśmy łamać prawa, 12 lipca rozmawiali z mieszkańcami Myszkowa znamienici prawnicy. DEMOKRATYCZNA chętnie wzięła udział 

w wydarzeniu organizowanym przez Fundację „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych”. Nikt nikogo nie obrażał, dyskutowano na argumenty, na które przytakiwali zgromadzeni.
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BALONOWE SZALEŃSTWO W ZŁOTYM POTOKU
Po raz kolejny Gminy Janów i Olsztyn 

stały się gospodarzami zawodów balono-
wych. Już po raz piąty można było podzi-
wiać niezwykłe balonowe widowisko nad 
jurajskim niebem. Organizacja zawodów 
stała na najwyższym poziomie i przyciąg-
nęła tłumy spragnionych podniebnych 
wrażeń.

Już tradycyjnie w wakacje na terenie 
gminy Janów mogliśmy podziwiać balony, 
które urozmaiciły jurajskie niebo. Komisja 
Balonowa przy Aeroklubie Polskim przy-
znała Gminie Olsztyn i Janów organizację 
Balonowych Mistrzostw Polski, które od-
były się 21-24 lipca. 

Oficjalne rozpoczęcie zawodów w ra-
mach V Jurajskich Zawodów Balonowych 
odbyło się w Złotym Potoku przy Hotelu 
Kmicic. Pierwszy inauguracyjny lot wy-
startował z błoni znajdujących się nieopo-
dal słynnego stawu „Amerykan”, a wzięło 
w nim udział 25 załóg. 

Podczas wszystkich dni zawodów udało 
się pięć z sześciu konkursowych lotów. 
W kolejnym dniu zawodnicy przenieśli 
się do sąsiadującej Gminy Olsztyn, gdzie 
w piątkowy wieczór przy ruinach zamku 
można było podziwiać start najlepszych 
pilotów Balonowych Mistrzostw Polski 
2022 r. Ponadto osoby biorące udział 
w wydarzeniu mogły obejrzeć fascynujące 
nocne pokazy „świecenia” balonów.

23 lipca balonowi maniacy ponownie 

przenieśli się do malowniczego Złotego 

Potoku, gdzie odbył się Piknik Balonowy. 

Na uczestników czekał ogrom atrakcji 

m.in. loty balonem na uwięzi, wesołe mia-

steczko, atrakcje dla dzieci, konkursy dla 

publiczności, gastronomia oraz rękodzie-

ło. W tym dniu pogoda nie rozpieszczała, 

ale nie odstraszyło to publiczności.

W ostatni, czwarty dzień zawodów 

na olsztyńskim rynku odbyło się wręcze-

nie nagród. W rywalizacji sportowej wzię-

ły udział 22 ekipy z Polski, Litwy i Węgier, 

a zwycięzcą został Mateus Rękas. Na dru-

gim stopniu podium stanął Tomasz Filus, 

a tuż za nim na trzecim miejscu uplaso-

wał się Arkadiusz Iwański. Zawodników 

uhonorowali Wójt Gminy Janów Edward 

Moskalik i Wójt Gminy Olsztyn Tomasz 

Kucharski.

Organizatorem wydarzenia była Gmi-

na Janów, Miasto i Gmina Olsztyn oraz 

Aeroklub Śląski przy współpracy ze Staro-

stwem Powiatowym w Częstochowie, Sa-

morządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu 

w Janowie i Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury w Częstochowie. Zawody były 

współfinansowane ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego. (KL), Foto: Gmi-

na Janów

22 czerwca przedstawiciele Powiatowe-
go Zarządu Dróg przyjechali do Niegowy, 
aby ocenić stan nawierzchni i przekonać 
się na własne oczy, jakie uszkodzenia wy-
magają naprawy. W oględzinach uczestni-
czyli również mieszkańcy, którzy wskazy-
wali, gdzie znajdują się największe man-
kamenty drogi oraz przedstawiali swoje 
uwagi. Po wizytacji byli pełni nadziei 
i zadowoleni z faktu, że jezdnię można na-
prawić w ramach gwarancji.

- Fajnie, że w końcu ktoś zainteresował 
się drogą na poważnie. Prosiliśmy radnych 
już od kilku lat o interwencję, ale to nie 
przynosiło skutku. Przewodnicząca rady 
pochodzi z naszej ulicy, ale chyba udaje, 
że nie widzi tych uszkodzeń. Mamy też 
w sumie dwóch radnych w powiecie, któ-
rzy są związani z Niegową, ale co z tego. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjazdu 
do Niegowy przedstawicieli PZD. Pokaza-
liśmy im, co trzeba naprawić, gdzie stoi 
woda, popękany asfalt i źle osadzone stu-
dzienki kanalizacyjne. Naprawdę jesteśmy 
zadowoleni – mówią mieszkańcy.

Po niedługim czasie na niegowskiej ulicy 
pojawiła się firma, która miała za zadanie 
naprawienie uszkodzeń. Mieszkańcy byli 
zadowoleni, że tak szybko to nastąpiło 
i że wreszcie ktoś traktuje ich poważnie. 
Po wykonanych czynnościach na ul. Ban-
kowej od razu pojawiły się uwagi miesz-
kańców, którzy naprawę określili mianem 
fuszerki roku.

- Co to ma być? Nie tak to miało wyglą-
dać, wskazane miejsca miały być wycięte 
i miał być położony nowy asfalt, już nie 
wspomnę o studzienkach, które zostały 

naprawione. Jeżeli w ramach gwarancji na-
prawa polegała na zalepieniu pęknięć, to 
jak to ma wytrzymać - mówi mieszkaniec.

Po niezadowoleniu mieszkańców z robót 
wykonanych na ul. Bankowej 20 lipca re-
dakcja skierowała do PZD wniosek o udo-
stępnienie:

- protokołu lub jakiegokolwiek doku-
mentu określającego stan drogi i/lub spo-
sób naprawy stwierdzony po lub podczas 
przeglądu drogi powiatowej DP 1712 S 
w ciągu ul. Bankowej w Niegowie z dnia 
22.06.2022 r.

- informacji czy droga została naprawio-
na, czy jedynie tymczasowo zabezpieczo-
na?

- informacji czy planowanie jest zrobie-
nie odwiertów w drodze w celu weryfikacji 
zgodności podbudowy z umową?

- informacji czy prace naprawcze zostały 
zaakceptowane przez zarządcę drogi?

Do czasu wydania lipcowego numeru 
PZD nie zdołało odpowiedzieć. Po uzyska-
niu informacji zostaną one opublikowane.

Wyremontowanie drogi w ciągu ul. Ban-
kowej w Niegowie jest niezwykle istotne. 
Jest to jedna z ważniejszych dróg w gmi-
nie Niegowa prowadząca m.in. na zamki, 
które są wizytówką Jury. Dobrze byłoby 
wykorzystać jeszcze obowiązującą gwa-
rancję i w ramach niej poprawić manka-
menty. Wszyscy radni, nie tylko ci rodem 
z Niegowy powinni zainteresować się tym 
problemem i doprowadzić do tego, aby 
uszkodzenia zostały naprawione w jak 
najlepszy sposób. Niestety zaangażowanie 
samorządowców w tej kwestii jest zniko-

me, a mieszkańcy muszą polegać wyłącz-
nie na sobie.

Nie wszyscy radni pochodzący z Nie-
gowy wyrywają kartki z kalendarza i od-
liczają czas do następnych wyborów. Nie 
każdy radny zajmuje się tylko sprawdza-
niem wpływu diety na konto. Wśród nie-
gowskich ananasków znalazł się jeden 
młody i ambitny radny, który jest aktywny 
i potrafi rozmawiać z mieszkańcami – to 
radny Łukasz Kitala. Może inni będą brać 
z niego przykład. Od kilku lat Ł. Kitala 
wspiera różne inicjatywy i chętnie bierze 
w nich udział.

Niestety podniesienie diet, zamiast za-
chęcić samorządowców do działania, roz-
leniwiło ich. Zamiast walczyć jak tygrys 
o mieszkańców, zachowują się jak domo-
we koty, które czekają, aż pan im podsunie 
miskę. Jeżeli w radach będą pojawiać się 
osoby, które tę zaszczytną funkcję publicz-
ną traktują jako formę zarobkowania, to 
nie ma co liczyć na ich kreatywność. Nie-
stety w Radzie Gminy Niegowa zdarzają 
się i tacy. Po skierowaniu wniosku do Wój-
ta Gminy Niegowa w Biuletynie Informa-
cji Publicznej pojawiły się oświadczenia 
majątkowe radnych i pracowników samo-
rządowych wydających decyzje w imieniu 
wójta. Każdy może i zobaczyć, dla których 
radnych ta słynna dieta jest kluczowym 
składnikiem budżetu domowego. Niestety 
czasy się zmieniają i w samorządach coraz 
mniej jest osób z pasją i misją – liczy się 
pieniądz, nie dobro społeczności lokalnej.

Kuba Lamch

N A  B A N K O W E J  M A R N A  K O S M E T Y K A
W  o s t a t n i m  n u m e r z e  D E M O K R A T Y C Z N E J  p i s a l i ś m y  o  f a t a l n y m  s t a n i e  n a w i e r z c h n i  w  c i ą g u  u l .  B a n k o w e j  w  N i e g o w i e .  P o  r e a k -

c j i  m i e s z k a ń c ó w  z o s t a ł o  w y s ł a n e  z a p y t a n i e  d o  m y s z ko w s k i e g o  PZ D,  c z y  d r o g a  z o s t a n i e  n a p r a w i o n a  w  r a m a c h  g w a r a n c j i ,  k t ó r ą  j e s t  o b j ę t a .
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Na sportowej mapie powiatu mysz-
kowskiego pojawił  się nowy klub 
piłkarski. W Poraju z inicjatywy lo-
kalnych miłośników sportu powstał 
klub sportowy o nazwie „Warta”.

Sport i rekreacja od zawsze są wpisane 
w DNA Poraja. Z dniem 15 kwietnia 2022 
r. w Poraju powstało nowe stowarzysze-
nie, a z końcem czerwca zostało przyjęte 
w poczet klubów Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Warta” Poraj, bo o nim mowa powstało 
z inicjatywy osób, dla których sport jest 
ważną dziedziną życia. Celem stowarzy-
szenia jest krzewienie kultury fizycznej, 
sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz tworzenie 

swym członkom odpowiednich warun-
ków do uprawiania sportu i wychowa-
nia fizycznego. Zarząd klubu składa się 
z trzech osób: prezesem został Bartosz 
Ociepka, wiceprezesem Jakub Barczyk, 
a członkiem zarządu Michał Byrski.

Z a r z ą d  s t o w a r z y s z e n i a 
w swoim oficjalnym oświadczeniu po-
informował, że klub ma się opierać 
na lokalnych zawodnikach, a głównym 
założeniem ma być szkolenie młodzieży.

„Głównym założeniem projektu War-
ta Poraj jest budowa klubu sportowego 
w oparciu o wychowanków oraz lokal-
nych zawodników, dlatego tak duży na-
cisk chcemy położyć na szkolenie i roz-

wój grup młodzieżowych. Wiemy o tym, 
że w dobrze funkcjonującym klubie musi 
zostać zachowana ciągłość szkolenia 
oraz płynne przejście zawodników do 
starszych kategorii wiekowych. Chce-
my zatem zachęcić jak najszersze grono 
dzieci i młodzieży do udziału w naszych 
treningach. W celu poszerzenia oferty 
sportowej oraz zwiększenia możliwości 
szkoleniowych prowadzimy rozmowy 
precyzujące charakter i zakres współ-
pracy z czołowym klubem Ekstraklasy. 
Budowa lokalnej społeczności czynnie 
biorącej udział w życiu klubu jest na-
szym kolejnym priorytetem. W projekt 
Warta Poraj chcemy zaangażować jak 
największą ilość dorosłych miłośników 
sportu. Jesteśmy otwarci na nowe pomy-

sły oraz każdą formę współpracy. Mamy 
pewność, że razem możemy na nowo 
rozbudzić sportowe emocje w Gmi-
nie Poraj” – mówią założyciele klubu.

Warta już w tym roku przystąpi do roz-
grywek na poziomie Klasy B na szczeb-
lu Podokręgu Częstochowa. Ponadto 
do rozgrywek ligowych zarząd zgłosił 
juniorów starszych, juniorów młod-
szych oraz trampkarzy młodszych. Na-
leży przypomnieć, że na tym samym 
szczeblu rozgrywkowym występuje 
druga porajska drużyna - Polonia Po-
raj, która bez powodzenia walczy-
ła o awans do klasy A. Czy Poraj stać 
na dwa zespoły? Tego nie wiemy. Może 
budżet nowo powstałego klubu bę-

dzie oparty na środkach zewnętrznych.

W ostatnim czasie UKS Myszków za-
warł umowę partnerską z Górnikiem 
Zabrze, a ku uciesze myszkowian naj-
bardziej utytułowana drużyna powiatu 
myszkowskiego MKS Myszków pochwa-
liła się współpracą z Ruchem Chorzów, 
czyżby Warta stała się klubem, który 
będzie przystankiem w piłkarskiej ka-
rierze do częstochowskiego Rakowa. 
Nie tak dawno w Gminie Poraj po-
wstała bursa klubu spod Jasnej Góry, 
a niemalże każdy młody zawodnik 
chciałby zagrać w polskiej Ekstraklasie.

Kuba Lamch

PORAJ Z DWOMA KLUBAMI - WARTA WCHODZI DO GRY

O tym, że Siewierz, jak i cała gmina 
z roku na rok rozwija się i stwarza swo-
im mieszkańcom nowe możliwości roz-
woju i rozrywki możemy przekonać się 
na własne oczy. Kolejnym projektem, 
który zostanie zrealizowany w „Księ-
stwie Siewierskim”, jest budowa tężni 
solankowej. 19 lipca została podpisana 
umowa z wyłonioną w przetargu firmą 
KADJA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawier-
ciu. Następnym krokiem będzie prze-
kazanie wykonawcy terenu, na którym 
powstanie tężnia. Inwestycja ma być 
nowoczesna, a swoim wyglądem ma się 
wkomponować w już istniejące obiekty 
na terenie parku.

Tężnia ma zostać wykonana z drew-
na iglastego modrzewiowego wraz 
z zadaszeniem z gontu bitumicznego. 
Nowoczesny obiekt ma być również 
wyposażony w monitoring, który ma 
chronić przed potencjalnymi aktami 
wandalizmu. W pobliżu tężni zostaną 
nasadzone rośliny ozdobne. Tężnia 

będzie pełnić funkcję rekreacyjną, 
turystyczną oraz leczniczą, w szcze-
gólności pomoże zadbać o górne drogi 
oddechowe, zatoki i płuca. Z ławek wo-
kół samej tężni będzie mogło korzystać 
minimum 40 osób i około 20 w strefie 
pergoli.

Jak informuje siewierski magistrat, 
koszt realizacji inwestycji wyniesie 
999 300 zł z udziałem dofinansowania 
w wysokości 200 000 złotych z Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ra-
mach Funduszu Solidarności na 2022 
rok. Na realizację zadania samorząd 
Gminy Siewierz przeznaczy również 
środki w wysokości 250 000 zł z na-
grody uzyskanej w konkursie „Rosnąca 
odporność” zorganizowanym w ramach 
Narodowego Programu Szczepień prze-
ciwko COVID-19.

Kuba Lamch

Foto: UMiG Siewierz

TĘŻNIA SOLANKOWA WKRÓTCE W S IEWIERZU
N a  t e r e n i e  P a r k u  M i e j s k i e g o  w  S i e w i e r z u  p o w s t a n i e  t ę ż n i a  s o l a n k o w a .  P r z e w i d y w a n y  t e r m i n  z a k o ń c z e n i a  p r a c  t o  1 9  g r u d -

n i a  t e g o  r o k u .  W  t e n  s p o s ó b  S i e w i e r z  d o ł ą c z y  d o  m i a s t  Z a g ł ę b i a ,  k t ó r e  o d  d a w n a  o f e r u j ą  m i e s z k a ń c o m  d a r m o w e  z d r o w o t n e  z a b i e g i .
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- To była dla mnie niesamowita przy-
goda - w swojej karierze startowałem już 
dwukrotnie w Giro d’Italia, ale „Wielka 
Pętla” to jeszcze większe przeżycie. 

Od pierwszego etapu w Kopenhadze, do 
ostatniego w Paryżu, na trasie były dzie-
siątki tysięcy kibiców. Szczególnie Pola 
Elizejskie i cała atmosfera im towarzy-
sząca zrobiły na mnie ogromne wrażenie. 

Jeżeli chodzi o kwestie stricte sporto-
we, to czułem się nieźle. Miałem krótki 
kryzys w drugim tygodniu, ale w trzecim 
czułem się już zupełnie dobrze. Realizo-
wałem założenia taktyczne, pomagałem 
swoim liderom, sam też próbowałem 
swoich sił w odjazdach. 

Zespołowo, pozostaje jednak pewien 
niedosyt - dwóch naszych liderów na kla-

syfikację generalną (Damiano i Jack) nie 
ukończyło rywalizacji ze względów zdro-
wotnych. Robiliśmy to, co w naszej mocy, 
żeby z tego wyścigu wycisnąć jak naj-
więcej. Wielokrotnie kończyliśmy etapy 
w TOP10, Fred i Lulu zajmowali miejsca 
w TOP3. Niestety zabrakło zwycięstwa 
etapowego, ale taki jest sport. 

Będziemy walczyć dalej, mnie czeka 
teraz chwila odpoczynku przed kolej-
nymi startami, ale Tour de France 2022 
zostanie w mojej pamięci do końca życia! 
– poinformował w mediach społecznoś-
ciowych K. Gradek i dodał: - Dziękuję 
Wam za wsparcie - wiem, że kibicowa-
liście przed telewizorami, czułem także 
wsparcie Polaków przy trasie. Dzięki!. 
(kk), Foto: fb Kamil Gradek

G R A D E K  P O J E C H A Ł  W  T O U R  D E  F R A N C E
Wychowanek „Błękitnych” Koziegłowy ukończył swój pierw-

s z y  w  ż yc i u  To u r  d e  Fra n ce .  K a m i l  G ra d e k  u c ze s t n i c z ą c 
w największym kolarskim wyścigu, spełnił swoje marzenie. Dla 
31-latka to był wyjątkowy debiut, pojechał w składzie ekipy Bah-
rain-Victorious, która od początku występuje w najwyższej dy-
wizji profesjonalnych zespołów kolarskich (UCI WorldTeams).

I I I  FESTYN STRAŻACKI  W ŻARKACH LETNISKU
Druhowie z Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Żarkach Letnisku stanęli 
na wysokości zadania. Można śmiało 
stwierdzić, że III Festyn Strażacki był 
największym świętem ochotników w re-
gionie. W paradzie wzięło udział kilka-
dziesiąt wozów, nie mogło się obyć bez 
pokazów ratownictwa technicznego.

9 lipca do Żarek Letniska ściąg-
n ę ł a  c a ł a  b ra ć  d r u h ów  o c h o t n i -
ków. To za sprawą organizowanego 
po raz trzeci Festynu Strażackiego. 
Atrakcji było mnóstwo, a całą im-
prezę zwieńczyła zabawa taneczna.

- Emocje po festynie organizowanym 
przez naszą jednostkę opadły, teraz na-
deszła pora na podziękowania. W imie-
niu zarządu OSP Żarki Letnisko chcieli-
byśmy serdecznie podziękować jednost-

kom, które tak licznie przyjęły zaprosze-
nie i uświetniły swoją obecnością nasz 
festyn. Dziękujemy gorąco sponsorom 
i wspierającym to wydarzenie, ponie-
waż bez Państwa wkładu nie mogłoby 
się ono odbyć. Dziękujemy zaproszo-
nym gościom za pojawienie się na na-
szym festynie, co podniosło rangę tego 
wydarzenia na zupełnie inny poziom. 
I przede wszystkim chcielibyśmy gorąco 
podziękować Wam drodzy mieszkańcy, 
letnicy i goście spoza naszej miejsco-
wości, cieszymy się, że organizując takie 
wydarzenie, mogliśmy Wam umożliwić, 
chociaż na kilka godzin, oderwanie się 
od trudów codziennego życia i wywołać 
uśmiech na buziach waszych pociech. 
Widzimy się za rok!!! - napisali na fb dru-
howie z Żarek Letniska. (kk), foto: OSP ŻL
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Dzień Długu Ekologicznego to moment, 
w którym poziom konsumpcji i wyko-
rzystania zasobów naturalnych Ziemi 
przekracza jej możliwości produkcyjne, 
przypadające na dany rok kalendarzowy. 
W 2022 roku Światowy Dzień Długu Eko-
logicznego przypadał 28 lipca.

Co to oznacza? Od tego momentu przez 
najbliższe miesiące wszyscy będziemy 
korzystali z zasobów naturalnych (np. 
słodkiej wody, żyznych gleb, lasów czy 
łowisk) „na kredyt”. Dług z rezerw planety 
zaciągniemy kosztem przyszłych pokoleń. 
Najwcześniej ze wszystkich państw świata, 
bo już 10 lutego br., w okres długu eko-
logicznego wszedł Katar. W Polsce Dzień 
Długu Ekologicznego przypadał 2 maja br.

Podstawą analizy zapotrzebowania czło-
wieka na zasoby naturalne jest tzw. ślad 
ekologiczny. Umożliwia on porównanie 
zużycia zasobów naturalnych ze zdolnoś-
cią Ziemi do ich odnowienia.  Zmniejsze-
nie powierzchni lasów, degradacja gleby, 
zmniejszenie zasobów wody pitnej czy 

wymieranie gatunków to tylko niektóre 
z efektów rosnącego śladu ekologicznego. 

To, że nadmiernie eksploatujemy zaso-
by planety jest oczywiste, jednak niewie-
lu z nas nie wie, że  zasoby Ziemi, które 
powinny wystarczać nam na rok, zużywa-
my w ciągu kilku miesięcy. Szacuje się, 
że tylko nieco ponad 4% Polaków ma taką 
świadomość. Edukacja i dobre praktyki 
są kluczem do zwiększenia świadomości 
społecznej w kwestii zachodzących zmian 
klimatycznych. Pamiętajmy, że nawet jeśli 
nie widać tego wprost to zmiany klimatu 
w sposób znaczny odbijają się na naszym 
życiu.

Niezwykle ważne jest, abyśmy poczuli 
się odpowiedzialni za spłatę ekologiczne-
go długu poprzez zwiększenie  świadomo-
ści ekologicznej i wprowadzenie w swoim 
codziennym życiu kilku zmian. Nawet 
niewielkie działania w dłuższej perspek-
tywie przynieść mogą wymierne korzyści. 
Torby wielokrotnego użytku, ograniczenie 
używania plastiku, zamiana samochodu 

na rower, oszczędzanie energii, oszczę-
dzanie wody, segregacja odpadów to tylko 
niektóre z codziennych czynności, dla nas 
prozaicznych, ale o wielkim znaczeniu dla 
naszej planety. Dług ekologiczny można 
również zmniejszyć podejmując działania 
w większej skali np. poprzez zalesianie te-
renów, zarybianie wód, recykling. Bardzo 
ważna jest także społeczna debata o zmia-
nie klimatu i ochronie środowiska.

Przyszłość planety jest w naszych rę-
kach, zróbmy więc wszystko aby kolejny 
Dzień Długu Ekologicznego obchodzony 
był zdecydowanie później.

Tekst powstał w celach edukacyjnych 
w ramach realizacji Projektu LIFE „Śląskie. 
Przywracamy błękit”. Kompleksowa rea-
lizacja Programu ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego. 

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

WSZYSCY ŻYJEMY NA EKOLOGICZNY KREDYT

Nadeszła nowa fala upałów. Jak sobie z nimi radzić? Jaką dietę stosować 

podczas gorących dni? Na co zwracać uwagę, a czego unikać? - podpowiada dr 

Wanda Baltaza, dietetyczka kliniczna i autorka książki "Poczuj się lepiej. Jak 

dobrze jeść, by dobrze żyć".

„ P O C Z U J  S I Ę  L E P I E J ”
J A K  D O B R Z E  J E Ś Ć ,  B Y  D O B R Z E  Ż Y Ć

d r  Wa n d a  B a l t a z a

Upalne dni często przypominają walkę 
o przeżycie i poruszanie się z jednego zacie-
nionego miejsca do drugiego, dodatkowo 
często ograniczamy jedzenie w ciągu dnia 
i nadrabiamy wieczorami… a naszą ofiarą pa-
dają duże ilości owoców.

Oczywiście warto korzystać z sezonowych 
pyszności, ale zamiast zjadać łubiankę truska-
wek na jeden raz, lepiej rozłożyć ich jedzenie 
w ciągu dnia (koktajl truskawkowy na śniada-
nie, jogurt z truskawkami na drugie, sałatka 
z pęczaku, truskawek i koziego sera na obiad, 
naleśniki z twarogiem i musem truskawko-
wym, sorbet truskawkowy… trochę się znaj-

dzie tych dań).

Najważniejsze jednak, to pamiętać, że im 
wyższa temperatura, tym bardziej powinni-
śmy dbać o nawodnienie naszego organizmu 
– 2-3 litry wody to minimum! To bardzo waż-
ne, żeby zaczynać pić od rana – w ten sposób 
pobudzamy nasz ośrodek pragnienia i łatwiej 
będzie nam pamiętać o wodzie przez cały 
dzień. Najlepiej pić małymi łykami, głównie 
pomiędzy posiłkami. Dla urozmaicenia mo-
żemy dodać do niej cytryny, pomarańcze albo 
inne owoce.

Jaka jest najlepsza dieta na upalne dni?

Zdecydowanie wygrywa dieta śródziemno-

morska, w której dominują warzywa i owoce. 
Posiłki komponowane wg zaleceń tej diety 
będą lekkie i smaczne, a dodatkowo pozytyw-
nie będą wpływały na zdrowie.

O czym warto pamiętać?

Śniadanie najlepiej zjeść lekkie, dobrym po-
mysłem są koktajle owocowo-warzywne, płat-
ki, czy też omlet z owocami. – W ramach prze-
kąsek, które można zjeść w ramach drugiego 
śniadania i podwieczorku, najlepiej sprawdzą 
się szybkie i proste kompozycje, jak koktajle, 
jogurty ze świeżymi owocami lub hummus 
z surowymi warzywami.

Posiłki jedzone co 3-4h pomagają utrzy-

mać wysoki poziom energii i nie zasypiać co 
chwile. Regularne jedzenie sprzyja też naszej 
odporności, która w okresie letnim jest wysta-
wiona na wiele prób, chociażby przez wszech-
obecną klimatyzację. Ale najważniejsze jest 
to, że dzięki regularności łatwiej osiągniemy 
lub utrzymamy wymarzoną sylwetkę, nawet 
jeżeli pogoda nie sprzyja intensywnej aktyw-
ności fizycznej.

W ciągu dnia możemy zjeść coś lekkiego, 
np.: sałatkę, duszone warzywa lub chłodnik. 
Jedzenie gorącej zupy lub kotleta z ziem-
niakami w temperaturach powyżej 30°C jest 
prawdziwym wyczynem, dlatego największy 
posiłek możemy przełożyć na godziny wie-
czorne. Kolejność w jakiej jemy posiłki zależy 
zazwyczaj od naszych upodobań, przyzwy-
czajeń lub możliwości, ale lepiej wprowadzić 
modyfikacje do swojego, niż pomijać posiłki.

Przesunięcie największego posiłku na godzi-
ny wieczorne ma kilka zalet:

- po pierwsze – nie męczymy się z ciepłym 
jedzeniem w największy upał;

- po drugie – nie grzejemy się w kuchni przy 
piekarniku czy garnkach przygotowując dania 
w skwarze;

- po trzecie – po zjedzeniu dużego posiłku 
wieczorem, korzystając z przyjemniejszej 

temperatury, warto wyjść na spacer, żeby się 
trochę poruszać - im szybciej wyrobimy sobie 
nawyk codziennej aktywności, tym łatwiej 
utrzymamy ją również zimą;

- po czwarte – obiadokolację możemy za-
stąpić lub wkomponować w spotkanie ze 
znajomymi!

Grill, ani inne imprezy, nie muszą oznaczać 
pożegnania z dietą i zdrową sylwetką.

Grillowane warzywa, kurczak czy ryby, sa-
łatki – jest mnóstwo lżejszych wersji odpo-
wiedników kiełbas, kaszanek i karkówki, które 
nie zrujnują naszych starań. Ograniczenie 
alkoholu, umiarkowanie – jedzmy do syta, ale 
żeby się nie przejadać, zwłaszcza jak mamy 
rozciągnięte żołądki po podwieczorku, ruch, 
regularność i picie wody – to podstawowe 
zasady sukcesu!

***

Książka "Poczuj się lepiej. Jak dobrze jeść, by 
dobrze żyć" to praktyczna wiedza w pigułce 
i dietetyczna pierwsza pomoc, oparta na bada-
niach naukowych i wieloletnim doświadcze-
niu dietetyczki klinicznej, dr Wandy Baltazy.
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EKOWYJAZDY Z FUNDUSZEM

M a ł o  k t o  w i e ,  że  p i e r w s ze  p o j a zd y  e l e k t r y c z n e  p r ze m i e r z a ł y  d r o g i  j u ż  1 5 0  l a t  t e m u ,  j e d n a k 
z powodu zbyt małych osiągów i za wysokich kosztów utrzymania, zniknęły na dziesięć dekad. Dziś elek-
tryki są coraz bardziej popularne, a kierowcy samochodów elektrycznych mają całkiem sporo przywilejów.

E L E K T R Y Z U J Ą C E  F A K T Y  O  E L E K T R Y K A C H

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.

672,5 tys. zł przeznaczy WFOŚiGW w Ka-
towicach dla Śląskiej Chorągwi ZHP na wa-
kacyjne wyjazdy dzieci z województwa 
śląskiego do miejscowości czystych ekolo-
gicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 
turnusy dla 4237 dzieci. Umowę podpisano 
dziś u podnóża Beskidu Śląskiego - w Biel-
sku-Białej Wapienicy. 

- Dzieciaki będą wypoczywały bardzo 
aktywnie poznając przyrodę między in-
nymi w trakcie wędrówek i wycieczek 
krajoznawczych W trakcie tych wyjazdów 
realizowane będą programy profilaktyki 
zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz re-
gionalnej edukacji przyrodniczej. To wpi-
suje się w naszą działalność prozdrowotną 
i ekologiczną – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Umowę podpisami przypieczętowali – To-
masz Bednarek, prezes katowickiego Fun-
duszu oraz hm. Anna Peterko, komendantka 
Chorągwi Śląskiej ZHP. Uroczystość odbyła 
się w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Ziemi 

Rybnickiej w Wapienicy. Na wyjazdy 4237 
dzieci z terenu województwa śląskiego 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Śląska otrzyma 672,5 tys. zł, za co zorgani-
zowane zostaną 63 turnusy. Obozy harcer-
skie będą się odbywały w miejscowościach 
czystych ekologicznie w województwach: 
wielkopolskim, zachodniopomorskim, 
łódzkim, śląskim, warmińsko – mazurskim, 
opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, 
pomorskim, kujawsko – pomorskim. 

W czasie obozów ekologicznych, które 
potrwają do 28 sierpnia, prowadzone będą 
zabiegi profilaktyczno-lecznicze, turystyka 
rowerowa oraz zajęcia sportowe, a także 
zajęcia i konkursy o tematyce zdrowotnej 
i ekologicznej. Zorganizowane zostaną 
również spotkania z leśnikami i zwiady 
terenowe. 

WFOŚiGW Katowice

Czy wiesz, że samochody elektryczne 
nie mają skrzyni biegów? Silnik elektrycz-
ny na stałe połączony jest bezpośrednio 
z osią napędową za pośrednictwem jedne-
go lub dwóch kół zębatych.

Czy wiesz, że pojazd elektryczny wy-
maga szczególnego holowania? Może 
odbywać się wyłącznie z podniesioną lub 
umieszczoną na oddzielnym wózku osią 
napędową, a w przypadku napędu na obie 
osie, konieczny jest transport na specjali-

stycznym sprzęcie.

Czy wiesz, że pojazdy elektryczne królo-
wały na drogach już 150 lat temu? Silniki 
spalania wewnętrznego były jednak zbyt 
słabe, zbyt drogie i zbyt problemowe - to 
spowodowało, że zniknęły z dróg na 100 
lat. Wkrótce będą podstawowym środkiem 
transportu – zarówno indywidualnego, jak 
i publicznego.

Czy wiesz, że to nie Tesla jest najlepiej 
sprzedającym się samochodem elektrycz-

nym na świecie? Jest nim Nissan Leaf, pro-
dukowany od 2009 roku.

Czy wiesz, że na jednym ładowaniu 
samochodu elektrycznego możesz prze-
jechać średnio nawet 500 km? Dużym 
plusem tego rodzaju pojazdów jest możli-
wość odzyskiwania energii podczas hamo-
wania, co może znacznie wydłużyć dystans 
możliwy do pokonania.

Czy wiesz, że nie musisz mieć Tesli, by 
szybko ruszyć spod świateł? Corsa-e przy-

spiesza od 0 do 50km/h w 2,8 sekundy.

Czy wiesz, że kierowcy samochodów 
elektrycznych mają przywileje? Mogą 
wjeżdżać na buspasy, za darmo parkują, 
w wielu miastach mogą wjechać w ścisłe 
centrum, gdzie auta kopcące z rury wyde-
chowej mają zakaz wjazdu,

Czy wiesz, ile Polak przejeżdża dziennie 
samochodem? Główny Urząd Statystyczny 
policzył, że przeciętny kierowca w Polsce 
robi codziennie 27-37 kilometrów.

Czy wiesz, ile trwa ładowanie samocho-
du za pośrednictwem wtyczki i zwykłego 
gniazdka elektrycznego w domu? Więk-
szość nowych samochodów elektrycznych 
można naładować przez zwykłą wtyczkę, 
ale to trwałoby ponad dwie doby.

Czy wiesz, ile kosztuje „pełny bak” śred-
niej klasy elektryka? Na niektórych sta-
cjach można baterię załadować za darmo. 
Na płatnych stacjach „pełny bak” może 
kosztować od 30 do 35 zł.

Czy wiesz, że elektryczny Ford Mustang 
ma nagraną imitację ryku silnika V8? 
Przyspieszenie elektryka i silnikowego 
pojazdu jest w tym przypadku takie samo, 
a może nawet lepsze. Elektryki osiągają 
wysoki moment obrotowy już po urucho-
mieniu auta.

Czy wiesz, co ma wspólnego elektryczny 
Fiat 500 z Maserati? Przycisk do otwiera-
nia drzwi.

Czy wiesz, że Tesla to nie tylko nazwi-

sko sławnego naukowca? To także skrót 
rozwija się go w taki sposób: Tera elek-
tronowolt Energy Superconducting Linear 
Accelerator.

Czy wiesz, co mają wspólnego samocho-
dy Tesla i komputery? Pojazdy elektryczne 
mogą przechodzić w tryb uśpienia, podob-
nie jak laptopy, i są dostarczane z regu-
larnymi aktualizacjami oprogramowania, 
takimi jak telefony komórkowe.

Czy wiesz, że Tesla to oszczędności? 
Poza odzyskiwaniem energii pojazd nie 
wymaga regularnych przeglądów. W przy-
padku samochodów Tesla wymagane są 
jedynie okresowe kontrole zapotrzebowa-
nia na wymianę sześciu części - czterech 
kół i dwóch wycieraczek.

Czy wiesz, że na pojazd elektryczny mo-
żesz pozyskać środki? Dzięki programowi 
„Mój elektryk” możesz uzyskać nawet 
27 000 zł rządowej dotacji na samochód 
w pełni elektryczny.

Czy osoba prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą również może 
otrzymać dofinansowanie? Osoby prowa-
dzące jednoosobową działalność gospo-
darczą mogą otrzymać takie samo dofi-
nansowanie jak każdy inny przedsiębiorca, 
tj.: w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 
nawet do 27 000 zł (przy średniorocznym 
przebiegu nie mniej niż 15 tys. km), na po-
jazd kategorii N1 do maksymalnie 70 000 
zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwali-
fikowanych), na pojazd kategorii L1e-L7e 
od 4 000 zł.
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