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Jak wybudować eko dom?

R A D N E

S ze p t a ł y, w zd yc h a ł y, m a r u d z i ł y, a w ko ń c u z m ę c zo n e w y s z ł y re a l i zow a ć „ i n n e o b ow i ą z k i ” . R a d n e n i e p o ra d n e żą d a j ą p o d z i a ł u ko m i s j i ,
bo są przepracowane, obrady trwają zbyt długo i omawia się te same tematy, co na innych komisjach. Dąsy to reakcja na propozycję przewodniczącej Jadwigi Skalec rozszerzenia porządku obrad o ważne dla mieszkańców tematy. Ale - jak to w polityce – sprawa ma drugie dno. Nowa komisja to nowy przewodniczący albo przewodnicząca i wyższa dieta. Sugerujemy - lepiej by utrzymać status quo, żeby się radne Socha-Korendo i Kaim-Hagar o stanowisko nie pobiły.
Między radnymi opozycji w Radzie
Powiatu w Myszkowie zaczyna panować niezbyt przyjemna atmosfera.
Zdarzają się niegrzeczne odzywki, nielicujące z pełnioną funkcją.
W styczniu „w rodzinie” wrzało. Radna
Anna Socha-Korendo tak nakrzyczała na starszą radną Jadwigę Skalec,
że aż radni koalicji zwracali jej uwagę,

że przecież radnemu nie przystoi.
W dodatku do starszej koleżanki, byłego pedagoga warto odnosić się z szacunkiem. A o co poszło? Sprawa jest
niby banalna. Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i
Ochrony Zdrowia Jadwiga Skalec postanowiła rozszerzyć zaproponowany
roczny plan pracy o dodatkowe tema-

ty. Podpatrzyła u sąsiadów i uznała,
że przedłoży naszym radnym kwestie,
którymi zajmują się tożsame komisje
w okolicznych samorządach powiatowych. J. Skalec zaproponowała rozszerzenie planu o: informację kierownika
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat realizacji
bieżących zadań, informację kierow-

nika Ośrodka Dziecka i Rodziny nt.
realizacji bieżących zadań, informację
nt. stopnia zaawansowania budowy
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
przy ZS nr 1, informację Powiatowego
Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
w powiecie, informację z Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego,

informację Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o bieżącej działalności, informację naczelnika wydziału architektoniczno-budowlanego
nt. bieżącej działalności komórki. Owe
tematy miałby być referowane radnym
przez reprezentantów wskazanych
podmiotów.
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narzekasz na wiadukt w Myszkowie?
Zgłoś go do budżetu obywatelskiego!
Narzekasz na fatalny stan wiaduktu w Myszkowie? Masz
szansę zrobić krok w przód
w sprawie jego przebudowy. Od 9 marca każdy mieszkaniec województwa może
zgłosić propozycję zadania
do II edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego. Do
składania wniosków zachęca
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Piotr Bańka.
W drugiej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców
jest 10 milionów złotych, 2.500.000
zł na zadania wojewódzkie oraz
7.500.000 na zadania podregionalne. Zgłaszać można projekty zadań
o charakterze wojewódzkim, m.in.
z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii,
transportu. Minimalna wartość
zadania wojewódzkiego to 100.000
zł, maksymalna to 50% środków
w puli. Minimalna wartość zadania
podregionalnego to 50.000 zł, maksymalna to 50% środków w puli.
Zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym
mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa Śląskiego.
Głosować będziemy elektronicznie
na stronie bo.slaskie.pl; do realizacji
będą przeznaczone te projekty, które
uzyskają największą liczbę głosów,
do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych w da-

Fundusz

będzie

- Zadania będzie można zgłaszać
między 9 a 31 marca – podobnie jak
w 2019 roku uruchomiony zostanie
generator eBO, za pośrednictwem
którego trzeba będzie wypełnić
formularz. Gotowy wniosek trzeba
będzie - wzorem I edycji - dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie zgłoszone zadania będą
weryfikowane pod względem formalnym i do 30 kwietnia zostanie
opublikowana lista zadań, które
spełniły wymagania formalne.
W maju i czerwcu departamenty
merytoryczne zweryfikują wykonalność zadań pod względem
prawno-technicznym. Na tej
podstawie powstanie lista zadań
dopuszczonych do głosowania. Głosowanie mieszkańców odbędzie się
na przełomie sierpnia i września. Do
końca września poznamy listę zadań
zatwierdzonych do realizacji w 2021
roku. Zgodnie z założeniami mechanizmu budżetu obywatelskiego – realizacją wybranych zadań zajmie się
Samorząd Województwa (budżetu
obywatelski nie jest systemem dotacyjnym, w którym zgłaszający jest
równoznaczny z realizatorem zadania) – czytamy w poradniku EBO.

Promesa dla Niegowy
na żłobek i oficjalne ot warcie
17 lutego uroczyście otwarto pierwszy w gminie Niegowa żłobek. Do nowej placówki
uczeszcza dwudziestoro dzieci
do trzeciego roku życia. Pozyskane z programu Maluch +
środki w kwocie 600 tysięcy
złotych pozwoliły na wyposażenie obiektu w profesjonalne
pomoce dydaktyczne i zabawki.
W uroczystym otwarciu zainaugurowanym udział wzięli: Wójt Gminy
Niegowa Mariusz Rembak, Poseł
na Sejm RP Mariusz Trepka, Asystent Wicewojewody Śląskiego Bartosz Półrolnik, Starosta Myszkowski
Piotr Kołodziejczyk, Przewodnicząca
Rady Gminy Niegowa Zofia Kaszania, proboszcz parafii pw. Św. Mikoła
w Niegowie - ks. Jerzy Ręczak, Członek Zarządu Powiatu Jolanta Koral,
radni powiatowi i gminni, dyrekto-

rzy szkół i przedszkoli oraz rodzice
dzieci uczęszczających do żłobka.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali wójt Mariusz Rembak,
Poseł Mariusz Trepka, Starosta Piotr
Kołodziejczyk, Przewodnicząca RG
Niegowa Zofia Kasznia, ksiądz Jerzy Ręczak, dyrektor żłobka Aneta
Piskorska, przedstawiciel rodziców
Monika Goc.
- Na zakończenie wszyscy zebrani
mogli zapoznać się z warunkami
panującymi w budynku, jego rozkładem zapewniającym optymalną,
przyjazną przestrzeń oraz wyposażeniem przeznaczonym do właściwej
opieki nad dziećmi.
Pierwsze zajęcia z najmłodszymi
mieszkańcami naszej gminy zostały
przeprowadzone w styczniu bieżącego roku, dzieci objęte opieką są

Na zadania w naszym okręgu przeznaczone zostanie 825 000,00 zł.
Więcej na: https://bo.slaskie.pl/ (kk)

Alimentac yjny:

zmiana

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy podwyższające kryterium dochodowe uprawniające do wypłat
z funduszu alimentacyjnego.
To niezwykle ważna informacja dla rodziców samotnie wychowujących dzieci .
Dotychczasowa kwota 800 zł
w przeliczeniu na członka rodziny
może wzrosnąć nawet do 1.000 zł.
I to jeszcze w tym roku. Projekt
ustawy czeka na wpis do wykazu
prac legislacyjnych rządu. Niezmieniona kwota spowodowałaby
ograniczenie możliwości korzystania z FA wielu osobom, ponieważ

X

nej puli. Realizacja wybranych projektów zadań nastąpi w 2021 roku.

progu?

świadczenie ustala się na podstawie dochodów z poprzedniego
roku. W tym roku będą to dochody
z 2019 r. – a wtedy to wzrosła płaca minimalna do kwoty 1.634 zł
„na rękę”. Rodzic korzystający z FA
od 1 października tego roku przekroczyłby próg o 34 zł.
Przygotowywana zmiana będzie
drugą od 2008 r., kiedy to zaczęły obowiązywać przepisy ustawy
o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. Pierwszy raz dokonano zmiany kwoty progu w 2019
r. i podniesiono go o 75 zł. (kk)
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mieszkańcami Niegowy, Moczydeł,
Sokolnik, Mzurowa, Trzebniowa,
Gorzkowa, Postaszowic, Ogorzelnika, Tomiszowic – podsumowują
niegowscy urzędnicy.

W poniedziałek (24 lutego)
Wiceminister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław
Szwed przekazał przedstawicielom gmin z woj. śląskiego
promesy na tworzenie nowych
placówek i miejsc opieki nad
dziećmi do 3 lat. Jedna z promes trafiła do Gminy Niegowa.
12 gmin z woj. śląskiego otrzymało promesy na łącznie 35,5 mln zł
na tworzenie nowych placówek
i miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
Dzięki środkom powstanie prawie
25 tys. miejsc opieki w 817 żłobkach,
klubach dziecięcych i u opiekunów
dziennych, w naszym województwie
będzie to ok. 3 tys. miejsc.
W połowie gmin, które otrzymały
promesy, nie było placówek organizujących opiekę nad małymi dziećmi
w postaci żłobka lub klubu dziecięcego. W pozostałych zostaną utworzone dodatkowe miejsca.
- Oprócz tego w ramach tego programu jest dofinansowanie zarówno na funkcjonowanie istniejących
żłobków, jak również możliwość
wsparcia dla podmiotów prywatnych - powiedział Szwed.
Z danych resortu wynika, że na koniec 2019 r. w Polsce działało 6,2 tys.
placówek opieki nad dziećmi poniżej
trzeciego roku życia. Było w nich
176,7 tys. miejsc. W woj. śląskim
działało 517 placówek z 17,5 tys.
miejsc.
Podsumowaniem wydarzenia była
wizyta wiceministra Szweda, Posła
na Sejm RP Mariusza Trepki i Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza
w nowo powstałym żłobku w Niegowie. Po placówce oprowadzał gości
wójt Mariusz Rembak. (kk) foto: UG
Niegowa i ŚUW

Wszystkie moduły reklamowe: kolorowe i czarno-białe w tej samej cenie.
Przy kilku emisjach rabaty!
Cena netto jednego modułu 49x56 mm
numer strony

cena

1 i 12

100 zł

2-3

60 zł

4-5

50 zł

6-9

40 zł

10-11

do uzgodnienia

* Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania * Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione * Za treść reklam redakcja nie odpowiada
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zainaugurowali kampanię w p owie cie N o w y a d r e s b i u r a
Europoseł Jadwiga Wiśniewska wraz z Posłem Mariuszem Trepką zainaugurowali kampanię prezydencką Andrzeja
p o s e l s k i e g o
Dudy w powiecie myszkowskim. Banery promujące kandydata można już spotkać w każdej gminie. Przypomnijmy,
że wybory zaplanowane zostały na niedzielę 10 maja br. Ewentualna druga tura ma odbyć się 24 maja. Andrzej Duda
zdecydowanie wygrywa nad rywalami w większości sondaży. (kk)

Od lutego biuro Posła na Sejm RP Mariusza Trepki działa pod innym adresem. Osoby chcące porozmawiać z Posłem lub skorzystać
z porad prawnych powinny udać się do nowej siedziby zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Słowackiego 8 lok. 24 (II piętro). (kk)

Pieniądze dla
st r aży z Orlenu
4 marca o godz. 16.00 w sali sesy jnej Urzędu Gminy
i Miasta Koziegłowy odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego ORLEN kierowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowych Straży Pożarnych.
Strażacy mogą pozyskać środki na zakup sprzętu wykorzystywanego
w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie jednostki straży
pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze mogą składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden
wniosek. Termin składania dokumentów upływa 16 marca 2020 r. (kk)

Darmowa kolej w ferie strzałem w dziesiątkę
Zarząd Województwa Śląskiego podsumował realizowaną
z Kolejami Śląskimi zimową
akcję dla najmłodszych mieszkańców – „Kolej na ferie”.
Aż 167 tys. uczniów z całego
kraju skorzystało z oferty darmowych przejazdów pociągami Kolei Śląskich w czasie
tegorocznej przerwy zimowej

w woj. śląskim. Zainteresowaniem cieszyło się też m.in.
zwiedzanie bazy przewoźnika.
Z ubiegłorocznej, pierwszej edycji
skorzystało blisko 152 tys. uczniów.
W tym roku było ich zdecydowanie
więcej.
- 167 tys. dzieci i młodzieży przewieźliśmy w czasie dwutygodniowych ferii. To jest kolejny wzrost;

można powiedzieć w ciągu niecałego
roku ponad 300 tys. dzieci i młodzieży skorzystało z takiej oferty
organizowanej przez Koleje Śląskie
- powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
A Prezes Kolei Śląskich Aleksander
Drzewiecki dodał, że przewoźnik
spodziewał się tak dużego zainteresowania ofertą, która dostępna była

przez 16 dni. - Zaskoczyła nas popularność imprez i wydarzeń dodatkowych, jak zwiedzanie naszej bazy.
To historyczny moment, w którym
po raz pierwszy aż tak otworzyliśmy
się, aby można było zwiedzić prawie
wszystkie zakątki hali, nawet z tym,
że można było wejść pod pociąg
czy zobaczyć, jak wygląda praca
maszynisty, konduktora czy osób
zajmujących się utrzymaniem - wyjaśniał Prezes. Koleje otworzyły dla
zwiedzających swą katowicką bazę.

A na weekend przypadający w połowie ferii można było skorzystać ze
specjalnego kursu KŚ do Krakowa –
połączenie nazwane zostało w głosowaniu „Krakersem”.
Samorząd wojewódzki połączył
w ten sposób promocję kolei jako
bezpiecznego i ekologicznego środka
transportu. (kk)

Gigantyczne środki na ekologię w gminie Koziegłowy
Dzięki wnioskowi napisanemu przez ówczesnego zastępcę burmistrza Koziegłów Piotra Kołodziejczyka udał o s i ę d l a g m i n y p oz y s k a ć d o f i n a n s ow a n i e w w y s o ko ś c i p o n a d 2 5 m l n z ł . N a re a l i z a c j i p ro g ra m u s ko r z y s t a j ą m i e s z k a ń c y d wó c h s a m o r z ą d ów – G m i n y i M i a s t a Koz i e g ł ow y o ra z M i a s t a i G m i n y S i ew i e r z . Pow s t a n i e 1 0 8 9 ze s t a wów i n s t a l a c j i O d n a w i a l n yc h Ź ró d e ł E n e r g i i .
„Budowa ogniw fotowoltaicznych
i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii” to nazwa programu, którego
realizacja wyniesie 35 mln 442 tys.
483 zł, a dofinansowanie 25 mln 619
tys. 935 zł.
- Głównym celem przy pisaniu projektu była poprawa efektywności
energetycznej budynków. Mówiąc
wprost zależało nam na poprawie
jakości powietrza w naszej gminie
i ograniczeniu wydatków mieszkańców na ogrzanie swych domów.
Idealnym rozwiązaniem są tu Odnawialne Źródła Energii i po środki
na nie sięgnęliśmy przy współpracy
z siewierskim samorządem – mówi
Piotr Kołodziejczyk, ówczesny zastępca burmistrza, pełniący dziś
funkcję Starosty Myszkowskiego.
Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót
budowlanych łącznie 1089 zestawów
instalacji OZE na potrzeby budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych,
w tym:
dla Gminy i Miasta Koziegłowy 628 szt.
• Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.
• Gruntowe pompy ciepła do c.o.
i c.w.u. – 124 szt.
• Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.
dla Gminy Siewierz 461 szt.
• Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 400 szt.
• Powietrzne pompy ciepła do c.o.
i c.w.u. – 54 szt.
• Powietrzne pompy ciepła do c.w.u.
(moc. min. 2 kW) - 7 szt.
Listy uczestników, którzy złożyli
wnioski na ogniwa fotowoltaiczne
i pompy ciepła umieszczone są
na stronie: https://www.kozieglowy.pl/kategorie/budowa_ogniw_
fotowoltaicznych_i_pomp_ciepla_na
- Nabór do projektu „Budowa
ogniw fotowoltaicznych i pomp
ciepła na terenie Gmin Koziegłowy
i Siewierz celem poprawy jakości
powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii”
prowadzony był w 2017 r. i 2018 r.,
a Gmina i Miasto Koziegłowy złożyła wniosek aplikacyjny do Urzędu

Marszałkowskiego w Katowicach
w 2018 r. – przypominają koziegłowscy urzędnicy i zapowiadają: - Jeśli
pojawi się możliwość składania
wniosków na listę rezerwową do
projektu, informacja z terminem
rozpoczęcia naboru opublikowana zostanie wcześniej na stronie

internetowej www.kozieglowy.pl,
na profilu Facebook Gmina i Miasto Koziegłowy oraz rozesłana do
mieszkańców za pomocą systemu
powiadamiania SMS (dotyczy osób
zarejestrowanych w systemie SMS).
Obecnie prowadzone są w Urzędzie
Gminy i Miasta Koziegłowy jedynie

zapisy na listę rezerwową do projektu „Wymiana kotłów na paliwa stałe
na piece na ekogroszek”.
Wszelkie informacje związane
z listami osób zakwalifikowanych
do projektu udzielane są wyłącznie
w pokoju nr 3 Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. (kk)
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Ja się nie zgadzam
- Pozwolę się nie zgodzić z tymi pomysłami – rozpoczęła radna Dorota
Kaim-Hagar, która przez zdecydowaną
większość czasu trwania komisji zacięcie szeptała do sąsiadki, po czym
dodała: - Gdybyśmy byli jedną jedyną
komisją pracującą, to tak. Każdy z nas
ma możliwość zapisania się do różnych
komisji. Po to komisje są tematyczne,
żeby zajmować się tematami branżowymi. Te wszystkie tematy, które
zostały zaproponowane są w planach
pracy stałych komisji. Jeśli my, mając
tu komisję zdrowia i oświaty mamy
naprawdę dużo tematów, bo już tutaj
poruszaliśmy tę kwestię żeby podzielić
komisję, bo jest strasznie dużo tematów do omówienia, to jak jeszcze sobie
dołożymy tematy z innych komisji, to
będziemy tutaj nie wiadomo ile czasu
siedzieć i powielać te tematy. Wiele
osób jest w jednej i drugiej komisji
i mamy dwukrotnie wysłuchiwać tych
samych informacji, ja nie za bardzo
uważam za stosowne. Nawet nie będąc
członkiem komisji jakiejś, jeśli nie
mamy takiego tematu, a jest osoba
zainteresowana, to comiesięcznie pracownik biura rady wysyła porządek
obrad wszystkich komisji do każdego

z nas i można sobie pójść na taką
komisję dodatkowo i posłuchać tych
informacji. Rozdmuchamy sobie plan
pracy do niebotycznych rozmiarów
i będzie się to kończyło tym, że będziemy się zastanawiać czy mamy kworum
do materiałów sesyjnych, bo wszyscy
będą wychodzić, bo każdy ma ileś tam
obowiązków. Zastanówmy się nad
tym, ja byłabym przeciwna takiemu
rozszerzaniu porządku obrad, biorąc
pod uwagę, że tematy są omawiane
na innych komisjach.
- Nie wszystkie. Jestem w trzech komisjach i nie zarzucam sobie, że nie
dysponuję czasem do bycia obecną
i na czwartej komisji – próbowała się
bronić J. Skalec, ale stale jej przerywano.
- To nie o to chodzi – wtrąciła radna
Kaim-Hagar.
- Jestem radną i mam poświęcić temu
maksymalną ilość czasu – powiedziała
dosadnie przewodnicząca Skalec.
- Zgadza się, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie iść i wysłuchać.
Natomiast powinniśmy poświęcić się
tym tematom, do których ta komisja
została powołana – nie dawała za wygraną radna Kaim-Hagar.

- Chwileczkę. W nazwie mamy: komisja oświaty, kultury, polityki społecznej
i ochrony zdrowia. W zakres polityki
społecznej wchodzą te tematy, które ja
zaproponowałam – na przykład: nie
wydaje mi się, że informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nie wchodzi
w zakres tematów komisji zdrowia –
podsumowała radna Skalec.
- No może tak – rzuciła radna Kaim-Hagar.
Przewodnicząca próbowała dalej wyjaśniać, że plan pracy powstał na kanwie poprzednich lat. Zadała jednak
pytanie członkom komisji: - dlaczego
mamy się opierać na tym co było?
Pytają nas mieszkańcy o sprawy, o których nie wiemy. Nie może tak być. Jest
jednostka, działa na terenie powiatu
i my jako radni powinniśmy wiedzieć
jakie działania realizuje, czego oczekiwać, jaki jest stosunek do obywatela.
Wymagajmy – sami od siebie najpierw,
a później od innych. Proszę przeanalizować plan, przemyśleć, to rzecz
ruchoma, można uzupełnić. Wykażmy
się zainteresowaniem. Wysłucham
propozycji radnych i mogę się dostosować. Jestem zdania, że nie można
dwóch rzeczy robić naraz.
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Opozycja próbuje przeforsować propozycję podziału komisji kierowanej
przez radną Skalec. W tej kadencji
została połączona (stworzona z mniejszych) i przyniosła oszczędności
w postaci nieopłacania kolejnego
przewodniczącego. Nowy porządek nie
wszystkim się podoba. Niewykluczone, a nawet wysoce prawdopodobne,
że owe stanowisko przypadłoby radnemu opozycji – na przykład Annie
Sosze-Korendo lub właśnie radnej
Kaim-Hagar. Tylko jak radna chce
mieć czas na prowadzenie komisji,
skoro nie ma go na udział w niej?
Kto pierwszy rzuci kamieniem?
Radni z komisji i sesji wychodzą – to
fakt znany i łatwy do obserwacji. W tej
kadencji była nawet kłótnia na ten
temat wywołana przez radną Kaim-Hagar, która zarzucała radnemu
Ośmiałowskiemu stałe wychodzenie
z obrad. A to ciekawe, bo sama często
powołując się na obowiązki wychodziła z sali sesyjnej, zwalniając się i licząc
na usprawiedliwienie. A usprawiedliwienia żadnego być nie może. Nie ma
cię – nie dostaniesz diety. Takie stanowisko przedstawia nadzór prawny
Wojewody Śląskiego.

Dieta nie jest wynagrodzeniem
radnego!
Dieta to rekompensata za wynagrodzenie utracone. Nie można zatem wypłacać diety w przypadku "usprawiedliwionej" nieobecności na posiedzeniu
rady lub komisji. Comiesięczną wysokość diety należy ustalać na podstawie
obecności danego radnego. „(…) radny, który nie wykonuje obowiązków
z uwagi na chorobę, otrzymywałby
dietę, przez co dieta przyjęłaby charakter stałego wynagrodzenia (ryczałtu),
niezależnego od faktycznych kosztów
związanych z pełnieniem funkcji. Co
więcej, z tytułu niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą, radnemu
– o ile podlega ubezpieczeniu chorobowemu – wypłacane są świadczenia
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca
1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 645). To
samo dotyczy urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego”.
Może obcinając diety uda się wyegzekwować od radnych obecność na komisjach i sesjach? W końcu obiecali
nas godnie reprezentować. (kk)

ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć
swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa. 21
lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” z PROW 20142020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co
najmniej 1 ha i nie większe niż 300
ha. Wnioskodawca powinien zarabiać
na produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys.
zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Co istotne,
przyznanie pomocy w tym obszarze
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie
trzeba wykazywać wzrostu wartości
dodanej brutto (GVA).
Wsparciem z ARiMR mogą zostać
objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawad-

niające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające
obszar nawadniania oraz ulepszające
już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia
istniejących instalacji – doprowadzić
do oszczędności wody na poziomie
co najmniej 10 proc.; w przypadku

powiększenia obszaru nawadniania
– wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji
na środowisko; w przypadku inwestycji
wpływających na jednolite części wód
powierzchniowych lub podziemnych,
których stan ze względu na ilość wody
został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej

R e st r u k t u ry z a c j a
m a łyc h
gospodarst w na obszarach ASF
Od 28 lutego do 28 marca 2020 r.
rolnicy prowadzący gospodarstwa
na terenach objętych afrykańskim
pomorem świń, którzy planują
zrezygnować z hodowli trzody
chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej
1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek
to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń,
z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospo-

darstwa czy na założenie firmy na wsi.
Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej
25 proc. całego swojego dochodu
będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej:
roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu
i hodowli ryb. Oznacza to, że o premię
można się starać pracując na etacie czy
prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii
wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw
jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń
biznesplanu – 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące
działalności rolniczej w gospodarstwie
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych.
80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak

wydać na inwestycje w środki trwałe,
np. zakup wyłącznie nowych maszyn
i urządzeń, na budowę lub remont
budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji
wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów.
A te można otrzymać m.in. za: średnią
roczną liczbę świń utrzymywanych
dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt),
kompleksowość biznesplanu (do 7
pkt), docelowa wielkość ekonomiczna
gospodarstwa (do 5 pkt).
Źródło: ARiMR

niż dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody.
Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi
maksymalnie 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów
poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie

później niż do 30 czerwca 2023 r.
Realizację operacji oraz ponoszenie
kosztów kwalifikowalnych można
rozpocząć „na własne ryzyko" od
dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Rolnicy mogą sfinansować z tego
programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do
poboru, magazynowania, uzdatniania,
odzyskiwania lub rozprowadzania
wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać
za pośrednictwem biur powiatowych.
Źródło: ARiMR
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OŚWIADCZENIE
W związku z publikacją i rozpowszechnianiem przez burmistrza
Myszkowa Włodzimierza Żaka
nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji, jako grupa 13
Radnych Rady Miasta Myszkowa,
którzy w wyborach samorządowych 2018 roku kandydowali
z czterech komitetów wyborczych,
tj. KKW Platforma Nowoczesna
Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Forum
Mieszkańców i KWW Samorządowa Inicjatywa Lewicy chcielibyśmy
poinformować Państwa o kulisach
procedury uchwalania budżetu
i wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca.
Projekty budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej (WPF) przedstawione przez burmistrza zostały
skonstruowane w sposób budzący
wiele wątpliwości radnych, które
przedstawiliśmy podczas posiedzeń komisji oraz sesji budżetowej
30 grudnia ub. roku.
Główne problemy na jakie zwracaliśmy uwagę to bardzo wysokie
wydatki na wybrane inwestycje,
na finansowanie których miasto nie posiada środków. Pan
burmistrz zaplanował na ten cel
zaciągnięcie kredytu w wysokości ponad 22 mln zł w roku 2020
i ponad 16 mln zł w roku 2021,
przy znikomym udziale środków
własnych i niskim udziale środków
zewnętrznych.
Rozwiązanie takie spowodowałoby zadłużenie miasta o ponad 38
mln zł w ciągu najbliższych dwóch
lat, konieczność spłaty bardzo
wysokich rat kredytu w kolejnych

facebook.com/demokratyczna

RADNYCH

latach, co biorąc pod uwagę bardzo małą nadwyżkę operacyjną
w budżecie, obarczone byłoby
bardzo dużym ryzykiem zahamowania procesu inwestycyjnego
w przyszłości.
Jednocześnie pan burmistrz nie
zabezpieczył w projekcie budżetu
żadnych środków na realizację
budowy mostu w ciągu ul. Mrzygłodzkiej, który na skutek zaniedbań burmistrza został zamknięty
przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, a także
na inne mosty, które wymagają
pilnej interwencji, aby uchronić je
przed podobnym losem jak most
wymieniony wyżej.
Ponadto, w projekcie WPF zmniejszył burmistrz znacząco zaplanowane środki na realizację inwestycji kanalizacyjnej w osiedlu Podlas, rewitalizację centrum miasta
oraz inne ważne inwestycje.
Nie znalazły się również w projekcie środki na współfinansowanie
przygotowywanej przez Starostwo
Powiatowe i zaakceptowanej przez
wszystkich radnych miejskich inwestycji modernizacji ul. Wolności
i Krasickiego.
13 radnych z 4 komitetów wyborczych, wymienionych powyżej
wyraziło stanowcze NIE tak nieodpowiedzialnemu podejściu do
finansów miasta i rozwiązywania
problemów mieszkańców, efektem
czego zgłosiliśmy poprawki do
projektu budżetu i WPF.
Poprawki dotyczyły przesunięcia
środków z planowanej modernizacji ul. Siewierskiej na budowę
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mostu w ul. Mrzygłodzkiej i zabezpieczenie innych zdegradowanych
mostów – uznaliśmy, że przywrócenie przeprawy mostowej
ma wyższy priorytet od poprawy
stanu technicznego częściowo
zdegradowanej, ale w przeciwieństwie do ul. Mrzygłodzkiej przejezdnej ul. Siewierskiej. W tym
miejscu na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt, że pan burmistrz
w projekcie budżetu zaproponował zabezpieczenie środków jedynie na niespełna połowę długości
ul. Siewierskiej.
Ponadto podchodząc konsekwentnie do problematyki pozyskiwania środków zewnętrznych uznaliśmy, że miasta nie stać na realizowanie drogich przedsięwzięć
z kredytu i uzależniliśmy realizację inwestycji w osiedlu Krasickiego i ul. Rolniczej od pozyskania
środków zewnętrznych w wysokości min. 50% wartości zadania. Te
dwie inwestycje zostały skalkulowane na ponad 17 mln zł. Gdyby
w podobny sposób projektować
inwestycje przy wszystkich drogach gruntowych w mieście, licząc
zgodnie z dzisiejszą polityką burmistrza i proporcjonalnie do zakresu planowanych robót potrzebowalibyśmy do zrealizowania ich
ok. 340 mln zł kredytu! A wszędzie
tam mieszkańcy czekają na poprawę warunków życia.
Zgłoszone przez nas poprawki
spotkały się ze stanowczym protestem burmistrza i ta kwestia też
wymaga wyjaśnienia.
Uchwalanie budżetu i WPF jest
kompetencją Rady Miasta i to do
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Rady Miasta należy określenie
ostatecznego kształtu tych dokumentów. Tymczasem pan burmistrz próbował odebrać radnym
ich prawo używając m.in. argumentów, że zaproponowane zmiany są niezgodne z prawem i wpływają na zwiększenie deficytu
budżetowego i, że nad przedstawionymi propozycjami nie można
głosować. Pan burmistrz zapowiedział też, że jeśli Rada Miasta
przegłosuje te poprawki, to on
podejmie kroki, żeby udowodnić,
że są one niezgodne z prawem.
Intensywne próby zastraszania
radnych i próby nakłaniania przewodniczącego Rady przez burmistrza, aby nie poddawał poprawek
pod głosowanie nie powiodły się,
wnioski zostały przegłosowane
i zarówno budżet, jak i WPF zostały uchwalone.
Pan burmistrz zgodnie z zapowiedziami z sesji podjął kroki w celu
udowodnienia, że złożone i głosowane poprawki obarczone są
wadą prawną, składając stosowne
pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w wyniku czego Izba
podjęła postępowanie nadzorcze
w sprawie uchwał. Podczas posiedzenia, po wysłuchaniu wyjaśnień
radnego Adama Zaczkowskiego
(ze strony wnioskodawców zmian)
i wyjaśnień pana burmistrza, pani
skarbnik, radnej Beaty Pochodni,
w obecności radcy prawnego
i zastępcy burmistrza (ze strony
skarżących), Kolegium RIO nie
dopatrzyło się wad prawnych
w omawianych uchwałach, potwierdzając, że zostały one podję-

te prawidłowo i pozostają w obrocie prawnym.
W związku z tym podczas sesji
Rady Miasta w dniu 6.02.2020 r.
zwróciliśmy się do burmistrza
Włodzimierza Żaka z apelem
o realizowanie założeń przyjętych
w budżecie oraz zaprzestanie
prowadzenia kłamliwej retoryki,
jakoby radni mieli w czymkolwiek
blokować burmistrza. Wskazaliśmy, że radni mają inną wizję rozwoju miasta i stoją na straży prawidłowej gospodarki finansowej
miasta. Aby móc realizować zadania inwestycyjne mające na celu
rozwiązywanie problemów mieszkańców i poprawę warunków życia
w Myszkowie w sposób zrównoważony i długoplanowy, nie wolno
opierać procesu inwestycyjnego
wyłącznie na kredytach, lecz w jak
największym zakresie wspierać się
środkami zewnętrznymi.
Radni:
Magdalena Balwierz
Eugeniusz Bugaj
Elżbieta Doroszuk
Sławomir Jałowiec
Zofia Jastrzębska
Norbert Jęczalik
Małgorzata Skinder
Halina Skorek–Kawka
Iwona Skotniczna
Tomasz Szlenk
Jacek Trynda
Adam Zaczkowski
Tomasz Załęcki

Wójt pozbywa się darowanych mieszkańcom działek
Problemów mieszkańców Żarek Letniska, którzy żądają odłączenia sołectwa od Gminy Poraj ciąg dalszy. Przekazane przez Wojewodę Śląskiego działki, które miały służyć społeczeństwu, wójt
gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak wystawiła na sprzedaż. Zgodę na zbycie nieruchomości wyrazili sprzyjający jej radni. Na nic zdały się protesty żarczan i radnych opozycji.
Atrakcyjne tereny w Żarkach Letnisku poszły pod przysłowiowy
młotek. Mowa tu głównie o działce zlokalizowanej w bezpośrednim
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
w tej miejscowości. Mieszkańcy
uważają, że nieruchomość powinna zostać przekazana we władanie
szkoły i przeznaczona na potrzeby
uczniów. Zdaniem żarczan aktualny plac szkoły jest w pełni wykorzystany na boisko i jego zaplecze
socjalne, itp. i brakuje miejsca
na plac zabaw czy parking. Należy
przypomnieć, że działka została
przekazana gminie przez Wojewodę 25 czerwca 2019 r na potrze-

by społeczne. Za taką potrzebę
wójt Kaźmierczak uznała widać
sprzedaż składając do radnych
wniosek o takie właśnie działanie.
Oburzeni mieszkańcy, organizacje
społeczne oraz radni napisali nie
tylko do wójt, rady gminy, ale także do samego Wojewody. Na razie
chętnych na działkę nie ma, więc
jej cena jest obniżana.
Społecznicy nie wierzą już w zapewnienia władz, że jeśli dojdzie
do sprzedaży nieruchomości, to
uzyskane środki zostaną przeznaczone na potrzeby inwestycyjne
Żarek Letniska, są przekonani,
że będą stanowiły część spłaty

gminnego długu. Mieszkańcy
robią co mogą, by wyprzedaż
gminnego mienia powstrzymać.
Już raz im się udało, dzięki ich
uporowi nie został sprzedany
teren, na którym stoją placówki
oświatowe w Żarkach Letnisku. - I tylko dzięki temu, że nie
pozwoliliśmy wtedy na sprzedaż
działek, dzisiaj możemy się cieszyć z dobrodziejstw przedszkola
i żłobka w naszej miejscowości
– podsumowuje Zdzisława Polak,
była radna gminna, dziś pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej
Rady Powiatu w Myszkowie. (kk)

D o p ł at y 2 0 2 0 : A R i M R p r z y j m u j e o ś w i a d c z e n i a o d 2 m a r c a
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli
złożyć zamiast e-wniosku o płatności
bezpośrednie i obszarowe z PROW
2014-2020 papierowe oświadczenie
potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się
2 marca i potrwa do 15 kwietnia
2020 r.
W znowelizowanej ustawie, którą podpisał prezydent, określono
początek terminu przyjmowania
oświadczeń na 1 marca. W związku
z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mo-

gli dostarczać tego typu dokumenty
do biur powiatowych ARiMR od
poniedziałku 2 marca.
Oświadczenia mogą składać rolnicy,
którzy zadeklarowali we wniosku
złożonym w 2019 r. powierzchnię
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać
się o te same płatności co w roku
minionym, i w 2019 r. wnioskowali
wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność

do owiec i płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność
ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia
będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

się nie zmienia. Tak jak dotychczas
rozpocznie się 15 marca.
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I Gala Sportu Ko
W hali Zespołu Szkół w Koziegłowach odbyła się 21 lutego I Gala Sportu. Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegłowy
Jacek Ślęczka wraz z zaproszonymi gośćmi uhonorował
podczas niej zarówno sport owców z a wo d ow yc h j a k
i amatorów. Podziękowania
we wkład w rozwój sportu na terenie gminy przekazane zostały też klubom,
w których trenują zarówno
dorośli, młodzież jak i dzieci.
Sportowcom i przedstawicielom
klubów okolicznościowe puchary
i dyplomy wręczyli wspólnie z Burmistrzem GiM Koziegłowy: Poseł
Do Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm
RP Mariusz Trepka, Wicestarosta
Myszkowski Mariusz Morawiec.
W I Gali Sportu uczestniczyło
kilkaset osób. Na widowni zasiedli
m.in. Radni GiM Koziegłowy,
dyrektorzy gminnych jednostek
organizacyjnych, dyrektorzy szkół,
sportowcy, działacze, rodzice dzieci
uprawiających sport.

Sport kwalifikowany
Kamil Gradek
Kolarz szosowy, zawodnik CCC
Team. Jest wychowankiem MGLKS
„Błękitni” Koziegłowy. Mistrz
Polski w jeździe indywidualnej
na czas w kategorii U23, w 2015
r. i w 2019 r. srebrny medalista
Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas w kategorii
Elita. W ubiegłym roku wygrał
klasyfikację generalną Ronde van
Midden Nederland, był 3. w Wyścigu Szlakiem Walk Majora Hubala
i 5. w Wyścigu Dookoła Mazowsza.
Wygrał Tour of China I, Memoriał
Andrzeja Trochanowskiego.

Jakub Musialik
Zawodnik MGLKS „Błękitni”
Mexller Koziegłowy. Jest uczniem
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Świdnicy. W 2019 roku otrzymał
stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aktualny mistrz Polski w kolarstwie przełajowym i brązowy
medalista MP w 2019 r. w kategorii
junior, a także mistrz Polski Zrzeszenia LZS. Wielokrotnie stawał
na podium zawodów z cyklu Pucharu Polski. Reprezentant Polski.

Bartosz Oleksiak
Zawodnik MGLKS „Błękitni”
Mexller Koziegłowy. Jest uczniem
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Świdnicy. Aktualny srebrny
medalista Mistrzostw Polski
w kolarstwie przełajowym w kat.
junior młodszy i brązowy medalista z 2019 r. Wielokrotnie stawał
na podium zawodów Pucharu
Polski.

Oliwier Szot
Mistrz Polski Kadetów w boksie.
Najlepszy kadet w Polsce bez
podziału na kategorie wagowe.
Zwycięzca międzynarodowych
turniejów: w Niemczech, w Serbii

i w Chorwacji, „Nadzieje Olimpijskie”, „O Czarne Diamenty”.

Krzysztof Szot
Ośmiokrotny mistrz Polski w boksie. Dwukrotnie w najlepszej ósemce mistrzostw świata, dwukrotny
ćwierćfinalista Mistrzostw Europy.
Trener reprezentacji Polski w kategorii kadetów.

Ireneusz Żywiołek
Kulturysta, medalista Mistrzostw
Polski Federacji IFBB. Mistrz Polski w kulturystyce i fitness NABBA
do 179 cm oraz w kategorii Bodybuilding. Członek reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata we
Włoszech. Uplasował się w pierwszej dziesiątce. W 2019 roku zajął
w Mistrzostwach Polski Federacji
IFBB 3. miejsce w kategorii kulturystyka mężczyzn do 95 kg.

Nikoletta Sularz
Zawodniczka sportów sylwetkowych w kategorii Wellness Fitness.
W roku 2019 zdobyła dwa tytuły
mistrzyni świata – w kategorii juniorka oraz seniorka. W 2019 roku
zdobyła aż 6 tytułów mistrzowskich: mistrzostwo Polski juniorek,
mistrzostwo Europy juniorek, mistrzostwo świata juniorek, mistrzostwo Polski seniorek plus Absolutne Mistrzostwo Polski, mistrzostwo
Europy seniorek plus Absolutne
Mistrzostwo Europy, mistrzostwo
świata seniorek. Wygrała też rywalizację w Pucharze Polski. W 2019
r. kilkakrotnie stawała na podium
zawodów Pucharu Świata. Zajęła
drugie miejsce w rankingu światowym za 2019 r. Rok wcześniej wywalczyła pierwsze miejsce w tym
rankingu, w debiutanckim sezonie
startowym. W 2018 r. zdobyła:
mistrzostwo Polski, mistrzostwo
Europy oraz wicemistrzostwo świata juniorek. Nikoletta Sularz posiada międzynarodową mistrzowską
klasę sportową. Jest regularnie
powoływana przez Polski Związek
Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego (PZKFiTS) do kadry
narodowej.

Wiktoria Hejduk
Zawodniczka Klubu Sportowego
„Shogun” Żarki Letnisko, w którym trenerem jest Krystian Pakuła.
Jest brązową medalistką Mistrzostw Polski i Mistrzostw Śląska
w Ju-jitsu z 2019 r. w kategorii do
36 kg. Była sześciokrotnie najlepsza
w Zawodach Realnej Samoobrony.
Została powołana do Młodzieżowej
Kadry Śląska.

Adam Hejduk
Zaczął trenować ju-jitsu w 2011 r.
w wieku 6 lat, pod okiem trenera
Krystiana Pakuły. W swym dorobku ma 4. miejsce w Mistrzostwach
Polski 2019, 2. miejsce na Mistrzostwach Śląska 2019. Pięć razy
zajmował 1. miejsce w Zawodach
Realnej Samoobrony. Brał udział
w ponad 65 zawodach zajmując
aż 21 razy 1. miejsce.

Kluby profesjonalne
MGLKS „Błękitni” Mexller
Koziegłowy
Klub powstał w 1977 roku. Jego
założycielami byli Zygmunt Chmurzewski (pierwszy trener klubu)
oraz Marian Noszczyk, który został
pierwszym prezesem klubu „Błękitni”. Aktualnie prezesem klubu
jest Andrzej Chmurzewski. Klub
specjalizuje się w kolarstwie przełajowym.

Klub sportowy „Warrios”
Koziegłowy
Powstał w grudniu 2013 roku.
Posiada sekcje kickboxingu, MMA
oraz ju-jitsu dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. Zawodnicy mają
na koncie medale mistrzostw polski oraz Pucharu Polski w ju-jitsu
oraz kickboxingu. Rywalizują również w zawodach MMA oraz K1.
Prezesem oraz głównym trenerem
jest Mateusz Kolasa.

Sport amatorski
Marcin Szmukier
Przygodę z bieganiem zaczął
w 2012 r. Zajmował czołowe miejsca w biegach na średnich dystansach w swej kategorii wiekowej: 2.
miejsce w Biegu Tropem Wilczym
na 10 km w Zawierciu, 5. miejsce
w biegach przełajowych podczas
Akademickich Mistrzostw Polski
w Supraślu, 3. miejsce w kategorii
Open w Biegu Fair Play w Katowicach, 3. miejsce w kategorii Open
w biegu w Blachowni, 1. miejsce
na dystansie 5 km w Biegu Woźnickim. W 2019 roku zadebiutował
w maratonie. W tym samym roku
wygrał klasyfikację M20-29 i zajął 4. miejsce w kategorii Open
w Biegu z Flagą w Katowicach
i wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Studentów w Silesia
Marathon.

Sławomir Rychlik
Ma na swym koncie 10 maratonów
i 15 półmaratonów oraz biegi na 5
km i 10 km; łącznie ponad 70 startów. W 2017 zdobył Koronę Maratonów Polskich zaliczając w ciągu
24 miesięcy: Maraton Dębno,
Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski i Poznań
Maraton. Pan Sławomir biega
pod nazwą „A Może Się Uda”.

Mirosław Ptasik
W 2019 r. w oficjalnych zawodach
przebiegł ponad 500 km, w tym
7 półmaratonów (m.in. Wizz Air
półmaraton, półmaraton Myszkowski, Półmaraton Leśny w Rogożniku, Półmaraton Piekarski)
oraz 1 maraton „Silesia”, który był
debiutem na tym dystansie.

Dominika Ptasik
Reprezentowała gminę Koziegłowy w zawodach nordic walking
i zawodach biegowych. W 2019 r.
zajęła 2. miejsce w swojej kategorii
wiekowej w Biegu Dzieci i Młodzieży w Rogożniku oraz 2. miejsce
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w Myszkowie w nordic walking
z okazji 15-lecia wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. W 2019 r.
wzięła udział w kilkudziesięciu
zawodach nordic walking.

Agnieszka Ptasik
Uczestniczka kilkunastu zawodów
nordic walking, m.in. w Rogożniku, Myszkowie, Gniazdowie i Katowicach.

Izabela Ptasik
W 2019 r. była uczestniczką kilkudziesięciu zawodów nordic
walking, m.in. w Myszkowie, Rogożniku, Katowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Nordic walking
zaczęła uprawiać w 2017 roku.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów z Koziegłów
Powstało w listopadzie 2016 r.
Zrzesza około 300 członków w wieku 60+, którzy aktywnie udzielają
się sportowo i promują Gminę
Koziegłowy podczas zawodów dla
seniorów.

Koziegłowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Powstał jako stowarzyszenie
w grudniu 2011 r. i od tej pory bardzo aktywnie uczestniczy w życiu
Gminy Koziegłowy. Pokazy grupy
tanecznej uświetniają lokalne
imprezy. Członkowie KUTW realizują wiele projektów i uczestniczą
w rozgrywkach i olimpiadach sportowych, regionalnych i ogólnopolskich jak np. Olimpiada Sportowa
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Organizacji Senioralnych w Łazach, Olimpiada Seniora „Zdrowy
Senior” w Radomsku oraz Olimpiada w Łucku na Ukrainie, Spartakiada Zimowa w Rabce, osiągając
sportowe sukcesy.

Warsztat Terapii Zajęciowej
z Wojsławic
WTZ jest organizatorem Mini
Olimpiady w Koziegłowach
pod hasłem „Ruszajmy Się”, w której uczestniczą podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Środowiskowych Domów Samopomocy, m.in. z Katowic, Łazów,
Żarek, Myszkowa, Dankowic Drugich i Wojsławic.

Stowarzyszenie „Kijomaniacy”
Działa od 2016 r. Skupia w swych
szeregach 24 członków oraz licznych sympatyków.
Trenują zawsze i wszędzie, w myśl
zasady: „Mimo deszczu, mimo
chłodu Kijomaniacy zawsze do
przodu”.

Liga Obrony Kraju
Zawodnicy z Gminy Koziegłowy
reprezentujący Klub Strzelecki
LOK Myszków, w tym Marcin
Kurczyński, zdobywają tytuły mistrzowskie – 1. miejsce Mistrzostw

Polski w rzucie granatem i trójboju,
a także 3. miejsce w dwuboju ogniowym.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Olimp”
Działa przy Zespole Szkół w Koziegłowach. Prezesem i zarazem trenerem jest Beata Gwardyś. Trenerzy: Aneta Myrmus, Marcin Gwardyś. Reprezentacja Zespołu Szkół
w Koziegłowach jest wielokrotnym
mistrzem gminy oraz powiatu
w siatkówce dziewcząt i chłopców.
Badmintoniści z „Olimpu” zdobywali mistrzostwo gminy, powiatu,
rejonu, brali udział w zawodach
wojewódzkich. Zajmowali miejsca
na podium w amatorskich turniejach w badmintonie w singlu oraz
deblu. Rywalizują w turniejach
na szczeblu ogólnopolskim oraz
międzynarodowym.

Uczniowski Klub Sportowy
„Orliki”
Działa przy Szkole Podstawowej
w Gniazdowie (prezes Teresa Pakuła-Sosnowska). Trenerzy: Aneta
Myrmus i Marcin Gwardyś.

UKS „Hattric”
Działa przy Zespole Szkół w Lgocie
Górnej (prezes Jacek Bulski). Trenerzy: Piotr Wysocki, Waldemar
Kamiński, Ewa Plucińska.

Stowarzyszenie Sportowe
CKW „Mała Panew”
Prezesem jest Krzysztof Gajdziak.
Trenerzy: Grzegorz Szulc, Jacek
Cesarz, Paweł Niedbała, Sebastian
Król.

Uczniowski Klub Sportowy
„Fair Play”
Działa przy Zespole Szkół w Koziegłowach (prezes Rafał Szczęsny).
Trenerzy: Krzysztof Pluciński, Piotr
Wysocki, Tomasz Myga. Z klubem
zawiązany jest Zbigniew Myga –
były trener reprezentacji Polski
u boku Henryka Apostela w latach
1993-95, trener zespołów: Szombierki Bytom, Zagłębie Sosnowiec,
Polonia Bytom, GKS Katowice,
Krisbut Myszków. W latach sześćdziesiątych reprezentant Polski,
wicemistrz Polski, dwukrotny
zdobywca Pucharu Polski (w 1962
r. i 1963 r.), zwycięzca (z drużyną
Zagłębia Sosnowiec) Turnieju
o Puchar Stanów Zjednoczonych
w 1964 r.
Podczas Gali Sportu z pokazami
układania różnych kostek Rubika wystąpił Bartosz Skuła. Swoją
przygodę z speedcubingiem zaczął
w 2016 r. Od 2017 r. należy do międzynarodowej organizacji World
Cube Association (WCA). Układa
na czas 7 rodzajów kostek Rubika.
Techniki układania: dwiema rękami, jedną ręką, z zakrytymi oczami.
Rywalizował z mistrzami Polski,
Europy i świata. Uczestniczył w 8
zawodach rangi ogólnopolskiej
i międzynarodowej: Speed Days
Kielce 2017, Polish Nationals Kraków 2017, Warsaw Cube Masters

2018, Cube Factory Częstochowa
2018, Dragon Cubing Kraków
2018, Polish Open Będzin 2018 (tytuł wicemistrza Zagłębia), Wrocław
Open 2019, PST CFL Częstochowa
2019.
Uroczystość uświetniły występy
wokalistek i wokalisty z Miejsko-Gminnego Osrodka Promocji
Kultury w Koziegłowach, którzy
przygotowują się pod okiem Anny
Łuszczyk-Matyi. Na scenie zaprezentowali się: Wiktoria Konieczniak, Klaudia Jagoda, Diana Kolasa, Angelika Krajewska, Weronika
Radosz, Igor Jerz.
Źrodło: UGiM Koziegłowy
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Z ż y c i a S z k o ł y. . .
Uczniowie z Gniazdowa na warsztatach
w Politechnice Częstochows kiej

D w u st u l at !
Setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka gminy Koziegłowy – Marianna Szkop. Z życzeniami dwustu lat w zdrowiu pospieszyli do jubilatki przedstawiciele Gminy i Miasta Koziegłowy.
- Pani Marianna urodziła się 24
stycznia 1920 r. w rodzinie rolniczej. Jej ojciec walczył podczas
I wojny światowej. Wojenna zawierucha sprawiła, że po powrocie
zastał spustoszony dom i pola
uprawne. Stopniowo dzięki znajomości stolarki i ciesielstwa starał
się poprawić warunki życiowe
swoje i sześciorga dzieci. W 1941
r. kobieta wyszła za mąż. Od ojca
otrzymała działkę bez domu. Od
tej pory starała się wraz z mężem
powiększyć malutkie gospodarstwo. Dzięki swoje pracowitości
przez lata powiększyła gospodarstwo dwudziestokrotnie, wybudowała dom, budynki gospodarcze
oraz kupiła maszyny rolnicze. Przeżyła z mężem 70 lat. Ma 2 córki, 3
wnuków, 1 wnuczkę, 6 prawnuków

i czeka na prawnuczkę. Za prowadzenie gospodarstwa była kilkakrotnie odznaczana, a na pierwszy
ciągnik dostała zlecenie za wzorowe wywiązanie się ze sprzedaży
bydła i płodów rolnych. Specjalizowała się w hodowli bydła mlecznego i opasów. Pomimo, że osiągnęła
złoty wiek nadal żywo interesuje
się gospodarstwem, które powierzyła dzieciom – relacjonują koziegłowscy urzędnicy. Życzenia Mariannie Szkop złożyli: Burmistrz Jacek Ślęczka, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Dariusz Stuła, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach Agnieszka
Kłys oraz Sołtys Glinianej Góry
Małgorzata Frączek. (kk)

S E N I O R
P O D S U M O WA L I
2 lutego w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyło się walne zebranie
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Koziegłowach, na które
przybyło 100 osób. Prezes SEiR
Anna Witos odczytała sprawozdanie
za rok 2019. W ciągu minionego
roku Stowarzyszenie zorganizowało
w sumie 30 wyjazdów – 4 wyjazdy
na wczasy, 3 na wycieczki (do Krynicy Górskiej, na Ukrainę, na wody
termalne), 4 do Filharmonii Częstochowskiej, 3 na zawody sportowe

Z Y
ROK

oraz na Sylwestra. Zorganizowano
także spotkanie wigilijne, pieczonki
w Zaciszu, 4 zabawy taneczne.
Na zebraniu obecni byli także: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Jacek Ślęczka, Sekretarz Urzędu
Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk i Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury
w Koziegłowach Agnieszka Kłys.
Źródło: UGiM Koziegłowy

Już po raz kolejny nasi uczniowie
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Politechnikę Częstochowską w ramach projektu „Eko-detektywi”. Były to zajęcia terenowe
w Gminie Olsztyn, podczas których
uczniowie pobierali do badań próbki
wody z rzeki Warty oraz próbki gleby
z Jury Krakowsko-Częstochowskiej
a także wykonywali pomiary geodezyjne terenu. Uczniowie zapisując
wyniki swoich pomiarów tym samym
przygotowywali materiał do badań
laboratoryjnych.

IV

Kolejnym działaniem były badania
pobranych próbek w laboratoriach
politechniki. Najpierw badano próbki gleby używając różnych
odczynników chemicznych w celu
wykrycia zanieczyszczeń, następnie
przygotowywali preparaty do mikroskopowania. Obserwowali fragmenty
roślin i zwierzęta żyjących w wodzie.
Wszystkie wyniki badań zapisywali
w swoich kartach pracy.
Najtrudniejszym zadaniem do wykonania dla młodych badaczy były
obliczenia geodezyjne, ale i z tym

Śląski

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE
to obecnie jedno z największych
wydarzeń popularnonaukowych
w kraju i Europie. Dotychczasowe
edycje przyciągnęły już ponad 100
tysięcy osób. W programie znajdują
się pokazy, doświadczenia, wystawy,
prezentacje i wykłady z 6 obszarów
nauk: humanistyczno-społecznych,
przyrodniczych, ścisłych, medycznych,
technicznych oraz z zakresu sztuki.
W czwartej edycji zaplanowano także
wiele dodatkowych atrakcji: Festiwal
Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij
po zawód”, debiutującą w ramach ŚFN
KATOWICE strefę elektromobilności,

poradzili sobie doskonale.

Nasi uczniowie po raz kolejny stwierdzili, że połączenie nauki z praktycznym działaniem to doskonały pomysł, aby zainteresować się różnymi
dziedzinami nauki, a także rozwijać
swoje pasje.
Składamy podziękowania Pani prof.
dr hab. inż. Jolancie Sobik-Szołtysek
i Pani dr inż. Annie Kwarciak-Kozłowskiej za zaproszenie naszej
szkoły do realizacji projektu.
SP w Gniazdowie

Festiwal

a także strefę sportu, strefę dziecka.

27 stycznia uczniowie klas V-VIII
Szkoły Podstawowej w Gniazdowie
pod opieką Teresy Pakuły-Sosnowskiej, Anny Nocuń oraz Tomasza Mygi
wzięli udział w tym wydarzeniu.
Nasi uczniowie mogli się przekonać,
że nawet skomplikowane badania
laboratoryjne da się wytłumaczyć
w zrozumiały dla przeciętnego słuchacza sposób, oraz że nauką można się
nawet bawić.
Z ogromnym zainteresowaniem podchodzili do wszelkich dostępnych

Nauki

stanowisk, aby samemu dokonać
eksperymentu, podziwiać eksponaty
czy brać czynny udział w zabawach,
quizach oraz warsztatach poświęconych między innymi: programowaniu,
konstruowaniu robotów z klocków
LEGO, druku 3D, pierwszej pomocy,
kulinarnych, plastycznych, laboratoryjnych, chemicznych, ekologicznych.
Dzieci wróciły do domu bardzo podekscytowane, ciągle dzieląc się między
sobą wrażeniami z odbytej wycieczki. Już planują ponowny wyjazd na kolejny Śląski Festiwal Nauki.
SP w Gniazdowie
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W hołdzie tym, którzy
ż y l i p r aw e m w i l k a
Jak co roku Europoseł Jadwiga Wiśniewska zaprasza na obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się
1 marca w Myszkowie. Rozpocznie je Bieg Tropem Wilczym, podczas którego uczestnicy pokonają symboliczny dystans 1963 m.
Na zakończenie dla mieszkańców woj. śląskiego w patriotycznym
repertuarze wystąpi znany raper, przedstawiciel młodego pokolenia – „Tadek” Polkowski.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska co roku organizuje cykl wydarzeń,
których celem jest upamiętnienie heroicznej walki Żołnierzy Niezłomnych. Wpisują się one w obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, który w tym roku obchodzić będziemy już
po raz dziesiąty. Jedną z form uczczenia pamięci o Żołnierzach drugiej konspiracji jest Bieg Tropem Wilczym organizowany w Myszkowie od kilku lat.

KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH
W
RU C H U
D R O G O W Y M
Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2020 r.
(niedziela) w Myszkowie
w godzinach 11:45-13:00
nastąpi zamknięcie dla ruchu pojazdów
ulic: Graniczna, 1 Maja, Stefana
Wyszyńskiego, 3 Maja

- Zapraszam mieszkańców woj. śląskiego do udziału w tegorocznej
edycji Biegu, który jest szczególnym potwierdzeniem nie tyle siły
fizycznej, ale przede wszystkim siły charakteru. To także piękna
sztafeta pokoleń. Doświadczenie poprzednich edycji pokazuje,
że Bieg angażuje całe rodziny. Na starcie stają obok siebie dzieci,
ich rodzice, a bardzo często i dziadkowie. Pobiegnijmy wspólnie
także i w tym roku, dając świadectwo prawdzie o heroicznej walce
Niezłomnych Bohaterów, którzy do końca pozostali wierni złożonej
przysiędze. W godzinie próby nie podnosili rąk do góry, nie prosili
o łaskę, płacąc za bezgraniczną miłość do wolnej Polski najwyższą
cenę. Po Biegu zapraszam także na patriotyczny koncert rapera
„Tadka” Polkowskiego, na którego twórczość silny wpływ wywarła
historia Żołnierzy Wyklętych – Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, rtm.
Witolda Pileckiego czy generała Augusta Fieldorfa „Nila”. Jego
piosenki mają miliony wyświetleń w internecie, a w Myszkowie
będziemy mieli okazję usłyszeć je na żywo – zachęca Europoseł
Jadwiga Wiśniewska.
Bieg rozpocznie się 1 marca o godz. 12.00. Zawodnicy wystartują
spod obiektu sportowego „Dotyk Jury”, pokonując symboliczną
trasę 1963 m. Dystans ten odwołuje się do daty śmierci ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Meta zlokalizowana będzie przed Miejskim Domem Kultury. Udział w Biegu
jest bezpłatny. Dzięki życzliwości Piotra Kołodziejczyka Starosty
Myszkowskiego, zapisani wcześniej uczestnicy otrzymają pakiety
startowe.
- Stało się tradycją, że co roku wspólnie oddajemy hołd Żołnierzom
Wyklętym. Zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
Biegu Tropem Wilczym. Każdy z uczestników otrzyma koszulkę
z wizerunkiem Żołnierza Niezłomnego, pamiątkowy medal, numer
startowy oraz odblask. Pobiegnijmy wspólnie, by oddać należną
pamięć i cześć tym, którzy żyli prawem wilka – zachęca Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski.

z uwagi na odbywający się w tym czasie Bieg
Tropem Wilczym.

Na zwycięzców Biegu czekają pamiątkowe puchary. Spośród
uczestników zostaną rozlosowane także atrakcyjne nagrody: 3
wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, książki i gry historyczne. Organizatorzy przewidują również nagrody dla najmłodszych i najstarszych uczestników.

Za utrudnienia przepraszamy!

Dzięki uprzejmości Dyrektor Aleksandry Podgórskiej podsumowanie Biegu i wręczenie nagród odbędzie się w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury. Potem ok. 13.30 odbędzie się koncert „Tadka”
Polkowskiego. Partnerem strategicznym koncertu jest Specjalna
Strefa Ekonomiczna w Katowicach. Zapraszamy!!! (red)

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kijomaniacy
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Jak wybudować eko dom?

Przymierzasz się do budowy domu? Kusi cię perspektywa niższych rachunków
za ogrzewanie, w dodatku ważna jest dla ciebie dbałość o środowisko naturalne? Rozważ budowę eko domu. Czym się wyróżniają? Na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie ich budowy? Zobacz, które elementy domu sprawią, że twój będzie eko.
Ekologiczny czy energooszczędny?
Powstawanie i eksploatacja budynków pochłaniają znaczną część
energii wykorzystywanej w Europie, dlatego zmieniający się klimat
wymaga wprowadzenia dodatkowych wymagań dla powstających
budowli. Należy zminimalizować
zanieczyszczenia i emisję CO2,
które w znacznym stopniu wpływają na zmiany klimatyczne. Domy,
w których mieszkamy pochłaniając
energię, powodują ogromną emisję
CO2 do atmosfery. Konieczne są
więc zmiany w zakresie ograniczenia emisji zarówno w budynkach
już istniejących, jak i tych, które są
dopiero projektowane. Powinniśmy
budować z materiałów niskoenergochłonnych (ich produkcja nie
pożytkuje dużej ilości energii),
a obiekty powinny zużywać jak
najmniej energii do ogrzewania,
oświetlenia i eksploatacji domowych sprzętów. Żadną nowością już
nie są odnawialne źródła energii.
Czym jednak jest dom ekologiczny
i czy to to samo co energooszczędny? Ekologiczny - to pojęcie szersze
niż energooszczędny. Dlaczego?
Mówiąc wydajność energetyczna –
myślimy głównie o energii zużytej
podczas eksploatacji obiektu, natomiast podejście ekologiczne wiąże
się także z koniecznością obliczenia
ilości energii zużytej podczas budowy (od produkcji i transportu
materiałów aż do ich recyklingu
lub utylizacji). Dom ekologiczny to
taki, w którym po latach zysk energii zrównoważy nie tylko tę energię
wykorzystywaną na eksploatację,
ale również tę, która została wykorzystana przed jego powstaniem.
Z wytycznych Ministerstwa Klimatu wynika, że zbudowanie domu
metodami ekologicznymi, pozwala
zmniejszyć wydatki na eksploatację
aż o kilkadziesiąt procent (nawet
do 80) w stosunku do obiektów
stawianych innymi metodami.

ilość wykuszy, lukarn czy balkony
to tym samym duża ilość mostków
cieplnych - nieszczelności. Dlatego
warto wybudować dom o takim
kształcie, by stosunek przegród
zewnętrznych do jego kubatury
był jak najmniejszy. Dodatkowymi
atutami prostych brył są: łatwiejszy
etap wykonawczy i mniejsze koszty
budowy.
Tradycyjna architektura domu
jednorodzinnego – prosta, zwarta
bryła na planie prostokąta – pozwala na największe oszczędności.
Dom ekologiczny nie musi być
jednak nudny. Projekt opierający
się na klasycznych proporcjach
może być dobrym punktem wyjścia
do pięknej formy, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i nowoczesnej.
Możliwe jest też przekształcenie
bryły dla złamania monotonii
kształtu – np. w kształt litery L
i przykrycie jej dachem dwuspadowym. Warto pamiętać, że eko domy
to nie budynki parterowe. Budowa
domu piętrowego z użytkowym
poddaszem może zmniejszyć wydatki związane z ogrzewaniem
nawet o kilkaset złotych, w porównaniu do domu parterowego o tej

można na dużej połaci instalować
kolektory słoneczne, które posłużą
do pozyskania darmowej energii do
podgrzewania wody użytkowej.
Najgorszym wyborem będzie dach
wielopołaciowy. Duża ilość naroży
i załamań wiąże się z większymi
stratami ciepła, większym zużyciem
materiałów na konstrukcję i pokrycie dachu oraz oczywiście z większą
ilością odpadów wytworzonych
podczas budowy.
Balkon czy taras?
W domach energooszczędnych
unika się projektowania balkonów
czy tarasów, których płyta jest
połączona ze stropem. Te budowane są zazwyczaj na osobnych
konstrukcjach, by nie ochładzały
ścian, bowiem gdy płyta balkonu
jest nieocieplona – a tak zwykle się
dzieje - straty ciepła są tak duże,
jak w przypadku braku ocieplenia
kilku metrów kwadratowych ściany
zewnętrznej. Dlatego najlepszym
rozwiązaniem jest nieintegralna konstrukcja, która pozwoli
na ocieplenie ściany zewnętrznej
i połączenie konstrukcji balkonu
ze stropem specjalnymi łącznikami

być lokalizowane na słonecznych
południowych stokach – służy to
wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w sposób
pasywny i aktywny. Dużą rolę
w ograniczeniu ryzyka przed przegrzaniem w lecie odgrywają drzewa
liściaste i nasadzenia wokół obiektu. Istotna jest również odległość
miedzy budynkami, która zapobiegnie wzajemnemu zacienianiu.
Projektując układ pomieszczeń
w budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię należy dążyć do
tego aby:
- pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie, pokoje pracy były zlokalizowane od strony południowej,
- kuchnie, pomieszczenia gospodarcze, ciągi komunikacyjne, garderoby, przedpokoje znajdowały się
od strony północnej,
- łazienki, WC powinny znajdować
się możliwie centralnie,
- pomieszczenia takie jak kuchnie,
WC, łazienki, pralnie, kotłowanie
znajdowały się blisko siebie, były
zblokowane w celu ograniczenia
długości instalacji i zmniejszenia

Za najbardziej ekologiczne uznawane są proste bryły budynku.
Im bardziej zwarta jest bryła, tym
mniejsza będzie powierzchnia
przegród w stosunku do kubatury ogrzewanej, a to powoduje
ograniczenie strat ciepła przez
przenikanie. Ciepło przenika przez
przegrody zewnętrzne domu: ściany, dach, podłogę, okna i drzwi.
Im mniejsza powierzchnia tych
przegród, tym mniejsze będzie
zapotrzebowanie na ciepło. Duża

W jaki sposób budynki tracą
najwięcej ciepła?
Analiza bilansów energetycznych budynków jednorodzinnych
i udział strat ciepła przedstawia się
następująco:
- okna zewnętrzne 36,3% - 23,1%
- wentylacja 31,6% - 25,5%
- ściany zewnętrzne 19,6% - 13,3%
- dach 13,3% - 6%
- podłoga na gruncie 10,3% - 4,9%
- strop pod nieogrzewanym poddaszem 9,4% - 0%
- drzwi zewnętrzne 4,2% - 1,8%
- strop zewnętrzny 2,3% - 0%
W przypadku budynków jednorodzinnych największy udział
w stratach ciepła (powyżej 10%)
mają okna zewnętrzne, wentylacja,
ściany zewnętrzne i dach. W celu
ograniczenia zapotrzebowania
na energię do ogrzewania i wentylacji należy podjąć działania mające
na celu podwyższenie izolacyjności
cieplnej przegród i odzyskiwanie
ciepła z powietrza usuwanego.
Ogrzewanie

Jak wybudować eko dom?
Aby budynek mógł być uznany za
ekologiczny (energooszczędny lub
pasywny) należy zadbać o jego
odpowiednią konstrukcję i odpowiednio zaplanować wszystkie
elementy – bardzo ważny jest dach,
układ pomieszczeń oraz przestrzeń,
na której zostanie wybudowany.

szyby w całkowitej powierzchni
okna i współczynnika g przepuszczalności energii promieniowania
słonecznego. Duże okna skierowane na południe, wschód, zachód
zwiększają ryzyko przegrzewania,
dlatego muszą być wyposażone
w elementy zacieniające, czyli okapy, balkony i elementy dachu. Duże
okna mogą powodować uczucie
dyskomfortu w okresie zimy, jeżeli
w ich pobliżu nie będzie grzejnika,
który zbilansuje wymianę ciepła
na drodze promieniowania.

samej powierzchni.
Dach równie ważny
Unoszące się ciepło przedostaje
się przez dach, dlatego ważne jest,
by stosunek powierzchni dachu
do kubatury całego domu był jak
najmniejszy. Jeśli taki efekt uda się
osiągnąć tym mniejsze będą straty
energii i większa oszczędność finansowa. Najkorzystniejszy w eko
domu będzie dach dwuspadowy lub
jednospadowy. Dachy jednospadowe – pulpitowe mają mniejszą
liczbę złączeń między ścianą a stropem, a to znacznie ogranicza straty
ciepła i wiąże się również z brakiem
ryzyka popełnienia błędów w trakcie układania dachówki.
Zaś na dachu dwuspadowym

umożliwiającymi przewodzenie
ciepła.
Rozkład pomieszczeń
Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiego standardu energetycznego budynku
jest efektywne wykorzystania wewnętrznych zysków ciepła, w tym
przede wszystkim zysków energii
słonecznej, co wiąże się zarówno
z właściwym zaplanowaniem rozkładu pomieszczeń wewnętrznych,
jak również właściwym sytuowaniu tych pomieszczeń (budynku)
względem stron świata z uwzględnieniem wpływu przeszkód i obiektów sąsiadujących, mających wpływ
na wielkość zysków. Jeżeli to możliwe budynki mieszkalne powinny

strat na dystrybucji. Prawidłowe
kształtowanie bryły budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię
wymaga usytuowania przestrzeni
gospodarczych, komunikacyjnych,
garaży itp. od strony północnej,
tak aby pozostałe pomieszczenia
mieszkalne w jak największym
stopniu korzystały z energii odnawialnej w postaci ciepła słonecznego wykorzystanego w sposób
bierny (zyski ciepła). Główne okna
powinny być zorientowane na kierunki od południowo-wschodniego
do południowozachodniego służy
to wykorzystaniu zysków ciepła
od słońca w okresie zimy. Rodzaj
zastosowanych okien zależy od
standardu i lokalizacji budynku.
Wielkość zysków zależy od udziału

Wybór systemu ogrzewaniu ma
duże znaczenie dla przyszłych
kosztów użytkowania budynku,
komfortu obsługi instalacji i emisji
gazów cieplarnianych. Najdogodniejszym sposobem wytwarzania
ciepła w nowo budowanych obiektach mieszkalnych w Polsce jest
zastosowanie kotła gazowego. Warunkiem koniecznym jest oczywiście możliwość doprowadzenia do
działki sieci gazowej. Alternatywą
dla kotła gazowego może być pompa ciepła pobierająca ciepło z gruntu lub kotły na paliwa stałe spełniające określone normy. O czym
trzeba pamiętać wybierając sposób
ogrzania budynku? Jakie warunki
instalacja CO powinna spełniać by
działała efektywnie i zapewniała
wysoki komfort cieplny? Przede
wszystkim powinna:
- zapewniać równomierny, prze-

Tr e ś c i z a w a r t e w p u b l i k a c j i n i e s t a n o w i ą o f i c j a l n e g o s t a n o w i s k a o r g a n ó w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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strzenny rozkład temperatury odczuwalnej w pomieszczeniach,
- umożliwiać regulację temperatury
odczuwalnej w pomieszczeniach,
np. poprzez zawory z głowicami,
- być wyposażona w automatyczny
układ regulacji mierzący temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną
dostosowujący parametry pracy
instalacji do aktualnych potrzeb
i umożliwiający programowanie temperatury odczuwalnej
w pomieszczeniach w okresie dnia
i tygodnia,

i zalety
Wykorzystanie w budynku niskotemperaturowego ogrzewania
podłogowego może być warunkiem
koniecznym dla zapewnienia wysokiej sprawności źródła ciepła,
np. pompy ciepła. Decydując się

- możliwość efektywnego zastosowania niekonwencjonalnych,
ekologicznych źródeł ciepła jak
kondensacyjny kocioł gazowy czy
pompa ciepła,
- właściwości samoregulacji (samoczynna zmiana mocy cieplnej

w doborze wielkości grzejników
po wykonaniu instalacji są nieusuwalne,
- ograniczanie mocy cieplnej grzejnika (dywan, meble),
- brak możliwości późniejszych

Odnawialne Źródła Energii

- pozwalać na efektywne wykorzystanie ciepła i być wyposażona
w urządzenia do monitorowania
jego zużycia,

Wykorzystanie OZE jest niezbędne
w realizacji budownictwa energooszczędnego, urządzenia i systemy OZE znajdują zastosowanie
we wszystkich obszarach zużycia
energii w budynku. W warunkach
określonych dla naszego klimatu
wykorzystuje się:

- być zaprojektowana w sposób
zwarty, kompaktowy i zblokowany.
Długość przewodów powinna być
możliwie jak najmniejsza w celu
ograniczenia strat ciepła i ciśnienia;

- energię promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie
rozwiązań architektury słonecznej,
z włączeniem systemów pasywnych
i oświetlenia światłem dziennym,
w aktywnych systemach grzewczych oraz w instalacjach elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi;

- posiadać źródło o wysokiej
sprawności wytwarzania ciepła,
- być wyposażona w grzejniki łatwe
do czyszczenia, przekazujące ciepło
do pomieszczeń
na drodze konwekcji i promieniowania,
- być trwała i charakteryzować się
niskim kosztem eksploatacji,
- być możliwie najmniej uciążliwa
dla środowiska naturalnego, np.
wykorzystywać odnawialne źródła
energii,
- być wyposażona w zaizolowane
przewody rozprowadzające systemu grzewczego (te -powinny być
układane powyżej warstwy izolacji
w przypadku podłogi na gruncie
lub stropu nad nieogrzewanym
poddaszem),
- uwzględniać fakt, że ciepło dostarczane przez system grzewczy
musi być efektywnie wykorzystywane, grzejniki powinny być prawidłowo usytuowane w pomieszczeniu, nieosłonięte, a za nimi
powinny być zamontowane ekrany
odbijające promieniowanie cieplne.

na taki system grzewczy należy
pamiętać, że posiada on zalety oraz
wady.

grzejnika w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu).

Zalety ogrzewania podłogowego:

Wady ogrzewania podłogowego:

- lepsze warunki higieniczne i podwyższony komfort cieplny: niższa
temperatura powietrza,

- duża bezwładność cieplna oraz
podwyższone wymagania w odniesieniu do regulacji eksploatacyjnej
- układ powinien być wyposażony
w regulację centralną i miejscową,
za regulację centralną powinien
odpowiadać regulator inteligentny
PID pozwalający na działanie z wyprzedzeniem i „uczenie się systemu”, niewłaściwy układ regulacji
może doprowadzić do przegrzewania pomieszczeń i nadmiernych
strat ciepła,

równomierny rozkład temperatury
w całym pomieszczeniu, mniejsze
konwekcyjne ruchy powietrza unoszące kurz i brudzące ściany,
- brak grzejników, większa estetyka
wnętrz, łatwość utrzymania czystości,
- obniżenie sezonowego zużycia
ciepła dzięki niższej temperaturze
nośnika ciepła,

Ogrzewanie podłogowe wady

- konieczność bardzo precyzyjnego
wymiarowania instalacji, błędy
i uczestników konkursu, wprowadzamy nowe kategorie, mamy też
zupełnie nowe logo konkursu –
wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Zielone
czeki”. To nagrody przyznawane corocznie z okazji Dnia
Ziemi za działalność na rzecz

grzewania pomieszczeń i zwiększenia strat ciepła. Kominki powinny
być wyposażone w zamkniętą komorę spalania i posiadać niezależne
doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz. System spalinowy,
komora spalania i kanał nawiewny
powinny być połączone i wykonane
szczelnie. Zaleca się stosowanie
kominów zewnętrznych. System
rozprowadzenia ciepłego powietrza
z kominka po budynku powinien
być niezależny od systemu wentylacji i wykonany oddzielnie.

ochrony środowiska. Przyznawane od ponad ćwierć
wieku „Zielone czeki” doczekały się w tym roku sporych zmian organizacyjnych.
- Uznaliśmy, że przyszedł czas
na kilka nowych istotnych zmian.
Najważniejsze dotyczą regulaminu

Tegoroczne nagrody za działalność
na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim przyznawane są
w pięciu kategoriach: Ekologiczna
osobowość roku, Ekogmina roku,
Najaktywniejsza gmina roku walcząca ze smogiem i niską emisją,
Inwestycja proekologiczna oraz
Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej.
W konkursie mogą teraz wziąć
udział już nie tylko osoby fizyczne,
ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

zmian wielkości grzejnika,

- energii otoczenia budynku, zawartej w jego naturalnym środowisku (np. grunt, powietrze, wody
gruntowe lub powierzchniowe)
poprzez zastosowanie pomp ciepła,

- wyższe koszty inwestycyjne niż
dla ogrzewania grzejnikowego,

- energii biomasy: w instalacjach
z nowoczesnymi kotłami spalającymi paliwa drzewne;

- większe zużycie energii pomocniczej do napędu pomp obiegowych
i układów regulacji.

- energii wiatru: za pomocą turbin
wiatrowych,

Kominek – dodatkowy atut
W budynkach jednorodzinnych
o niskim zapotrzebowaniu na energię wspomagającym źródłem ciepła może być kominek. Z uwagi
na małe projektowe obciążenie
cieplne należy stosować w nich
kominki o niewielkiej mocy (około
3–6 kW) dostosowanej do charakterystyki energetycznej budynku.
Zamontowanie kominka o zbyt dużej mocy może prowadzić do prze- W swoich działaniach na rzecz
ochrony środowiska w wielu przypadkach wyróżniają się już nie tylko
pojedyncze osoby. Dlatego postanowiliśmy, że również takie działania
będziemy doceniać i nagradzać. Stąd
nowe kategorie i „Zielone czeki”
także dla gmin, przedsiębiorstw czy
organizacji pozarządowych – dodaje
Tomasz Bednarek.
Nagrodami w konkursie są „Zielone czeki” o wartości - w zależności
od kategorii - od 10 do 25 tys. zł
oraz statuetki i dyplomy honorowe. Zgłoszenia do konkursu wraz
z wnioskiem i uzasadnieniem
można przesłać listem poleconym,
kurierem bądź dostarczyć osobiście
do WFOŚiGW w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19, do 31 marca

- energii odpadowej poprzez rekuperację ciepła z układów wentylacyjnych, ścieków i innych.
Możliwe są inne rozwiązania niekonwencjonalne związane również
z wykorzystaniem OZE, dotyczące
pozyskiwania, magazynowania
i utylizacji energii i odpadów,
w tym m.in: wykorzystanie naturalnej oczyszczalni ścieków, wykorzystanie wody deszczowej.

2020 roku do godziny 15.30. Laureatów poznamy 22 kwietnia 2020 r.
podczas uroczystej Gali „Zielonych
czeków”.
Pierwsze „Zielone czeki” z okazji
Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przyznał
w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród
wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród
dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska
- naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.
Szczegóły konkursu można znaleźć
na stronie www.wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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