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770 lat Koła

PZW Koniecpol
Koło Koniecpol, oprócz Koła Częstochowa Miasto, to najstarsza jednostka terenowa Okręgu PZW w Częstochowie. Liczba
członków, co roku waha się w okolicy 300.
Sprawują oni opiekę nad rzekami: Pilicą
i Białą Lelowską oraz zbiornikami: Stary
i Nowy Zalew w Koniecpolu. W ramach
Koła działają Sekcje Wędkarskie: KZPP,
Aranex i Fajmix.
W tym roku wypadła 70 rocznica założenia
Koła. Panująca epidemia COVID 19 nie pozwoliła zarządowi Koła na huczne obchody
Jubileuszu. Choć we wrześniu nie obowiązywały tak duże obostrzenia epidemiologiczne
jak teraz, to zorganizowana impreza, która
odbyła się 27 września nad Nowym Zalewem w Koniecpolu zgodnie z wszystkimi
wymogami epidemiologicznymi. Zaproszeni goście i członkowie Koła uczestniczyli w
zawodach wędkarskich, gdzie na najlepszych
czekały Jubileuszowe Puchary oraz upominki ufundowane przez gminę Koniecpol.
Zwycięzców (Patryk Pośpiech - 1 miejsce, Przemysław Lamch - 2 miejsce i Michał
Łęgowik - 3 miejsce) osobiście uhonorowali: burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga
i przedstawiciel Urzędu Miasta Koniecpol

Gwidon Jelonek. Na ich ręce podziękowanie za wieloletnią współpracę złożył Adam
Wichrowski, prezes Koła PZW Koniecpol.
Podziękowania otrzymali również wszyscy, którzy wspierają Koło. Między innymi:
Okręg PZW w Częstochowie, Wojciech Tabor, Katarzyna i Ryszard Bojarscy, Grzegorz
Karoń, Paweł Kurzelewski i Sławomir Buc.
Obecni podczas uroczystości przedstawiciele Zarządu Okręgu w PZW w Częstochowie - wiceprezesi Antoni Barut i Andrzej
Michalak, wręczyli przedstawicielom Koła
pamiątkowy puchar.
Odznaczono także najbardziej zasłużonych działaczy Koła:
* Brązową Odznaką PZW - Artura Nowaka;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego - Zdzisława Kowalczyka;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego - Artura Sygita;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju dla
Wędkarstwa Okręgu Częstochowa - Marka
Chata.
Od organizatorów wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe smycze, a goście specjalne medale.
RSA

Nowe kosze przy Centralna Ewidencja Emisyjności
częstochowskich Budynków narzędziem walki ze smogiem
ulicach
Trwa wymiana przyulicznych koszy na
śmieci w Częstochowie. Na nowe, estetyczne odpowiedniki, zostanie zamienionych 400 pojemników.
Betonowe pojemniki z kamienną fakturą
zewnętrznej powierzchni zastąpią najbardziej wysłużone, uszkodzone i szpecące
przestrzeń miejską kosze. Proces wymiany
potrwa do końca roku. Realizowane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu działania mają na celu poprawę estetyki
miasta w pasie drogowym.
red.

Kilka dni temu prezydent Andrzej
Duda podpisał nowelizację ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zakładają m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB), która pozwoli jednolicie skatalogować źródła ciepła w Polsce. Wśród
istotnych zmian znalazło się także utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, który ma przyspieszyć
realizację programu Czyste Powietrze.
Na mocy znowelizowanej ustawy utworzona zostanie Centralna Ewidencja Emi-

syjności Budynków (CEEB), która służyć
będzie gromadzeniu jednolitych, ustandaryzowanych danych na temat budynków i
lokali oraz eksploatowanych w nich spalanych paliw o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW; źródeł ciepła, w tym
zasilania z sieci ciepłowniczej oraz źródeł
energii elektrycznej.
Jak czytamy na stronie internetowej prezydenta, nowelizacja umożliwi podjęcie
działań w zakresie zdiagnozowania źródeł
niskiej emisji, poprzez rozpoczęcie gromadzenia jednolitych i spójnych danych w
skali całego kraju.
CEEB pozwoli sprawniej działać

- Ta ustawa ma kluczowe znaczenie dla
skutecznej walki z niską emisją, czyli głównym źródłem smogu w Polsce. Jest to rozwiązanie przełomowe, o które Polski Alarm
Smogowy walczył od bardzo dawna. Zabiegały o to także samorządy województw.
(…) Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków to będzie taki CEPiK dla źródeł
ciepła. Daje to szansę, że w końcu „kopciuchy” przestaną być anonimowe – mówi
Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS).
Ponadto lider PAS zwrócił uwagę, że to
rozwiązanie jest bardzo ważne, ponieważ
pozwoli sprawniej działać na poziomie
lokalnym. Do tej pory to na samorządach
spoczywał obowiązek inwentaryzacji źródeł ciepła, co wynikało przeważnie z zapisów wojewódzkich programów ochrony
powietrza. Problem w tym, że samorządy
nie do końca wiedziały, jak z takim wyzwaniem sobie poradzić.
Fundusz ułatwi uzyskiwanie kredytów
Nowelizacja ustawy zakłada również
m.in. powstanie Funduszu Ekologicznego
Poręczeń i Gwarancji, z którego udzielane
będą gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne.
Według założeń, fundusz służyć ma
przyspieszeniu realizacji programu Czyste
Powietrze, poprzez gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne przez banki
komercyjne.
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