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SZKOŁA JĘZYK
POLSKI MATEMATYKA JĘZYK

ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa w Lalikach 60% 45% 49%

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Milówce 59% 57% 63%

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nieledwi 62% 44% 60%

Szkoła Podstawowa w Szarem 59% 38% 81%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy 69% 74% 67%

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy 74% 47% 65%
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WYZNACZAMY
KIERUNKI WSPARCIA 
w nowej perspektywie finansowej – warsztaty
z Członkami Rady przeprowadzone w dniu 
9 września 2022 r. za nami

Podsumowanie spotkania z dnia 9 września 2022 r. dot. tworzenia Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2023–2027.

Spotkanie robocze było poświęcone opracowaniu nowej
(trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na
okres programowania 2023–2027. Członkowie Rady wspólnie
identyfikowali potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a
także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy
Żywiecczyzny. Spotkanie były doskonałą okazją do
wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie
grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.
Wnioski ze spotkania zostaną wykorzystane w dalszym toku
prac nad opracowaniem dokumentu LSR, tak aby przyszła
strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do
poprawy jakości życia mieszkańców.

PODSUMOWANIE
WYNIKÓW EGZAMINU 
ósmoklasisty w naszej gminie

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy w maju
2022r. przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za
rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali w kraju średnią
60% punktów możliwych do otrzymania, natomiast w gminie ta
średnia wyniosła 63%.

Najlepiej przygotowani z tego przedmiotu byli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kamesznicy uzyskując aż 74%. Uczniów tych
przygotowywała pani mgr Barbara Węglarz. Z matematyki średnia krajowa
wyniosła 57%, a naszej gminy również 57%. W matematyce najlepiej
sprawdzili się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamesznicy,
uzyskując aż 74%, uczniowie byli przygotowywani przez panią mgr Ewę
Warzechę. Z języka angielskiego średnia krajowa wyniosła 67%, a w naszej
gminie 63%. Tutaj najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Szarem, uzyskując aż 81%. Tych uczniów do egzaminu przygotowywał pan
mgr Przemysław Wojtyła. Ogromne gratulacje dla uczniów, którzy uzyskali
tak wysokie średnie oraz dla nauczycieli, którzy przygotowali ich do
egzaminu. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty są bardzo ważne, ponieważ
niejednokrotnie decydują o tym, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych
szkół.



OSTATNI MOMENT 
NA ZŁOZENIE WNIOSKU!
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Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe
jednoosobowe)
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo
domowe wieloosobowe).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 
1.

2.

węgiel kamienny, 
brykiet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego
pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego

Przez paliwa stałe rozumie się:

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z
2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie
zarządzenia nr 0050-103/2022 Wójta Gminy Milówka z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce zawiadamia, iż załatwienie
spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku
węglowego, złożonych od dnia 18 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
 
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Milówka i jego realizacja jest
uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.

Gminna Milówka złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę
terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat
dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu
środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba
może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o
wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego
zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw   (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć 
 
 
 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia
złożenia wniosku o jego wypłatę.

do 30 listopada 2022 r.

WNIOSEK WRAZ Z KLAUZULĄ RODO NALEŻY SKŁADAĆ  
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Komunikat Głównego
Inspektora Nadzoru
Budowlanego
w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł
ciepła w deklaracjach składanych 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

"Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza
źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W
deklaracjach składanych do CEEB znajdują się
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i
niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30
czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli
wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz
wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną
pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w
CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np.
uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego,
może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie
fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby
upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale
antysmogowej oraz programach ochrony powietrza. Co
więcej na właścicielach i zarządcach obiektów
budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek
zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu
technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.
Dotyczy to także stanu technicznego przewodów
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
oraz instalacji gazowych. 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego
przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby
posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle
kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności. 

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega
obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów -
Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również
weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z
elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania
Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa
jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w
wymianie tzw.: "kopciuchów"."



EFEKTYWNOŚĆ 
energetyczna budynków

obliczeniowa wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie
na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku
budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego,
produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego - również do
oświetlenia wbudowanego, powinna być mniejsza od wartości
granicznej określonej w rozporządzeniu WT,
przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać
przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w
rozporządzeniu WT.

Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków,
które są projektowane, budowane albo przebudowywane określone zostały
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT -
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225.

Wymagania minimalne zostały sformułowane poprzez określenie
dopuszczalnych parametrów związanych z zapotrzebowaniem na energię
oraz izolacyjnością cieplną przegród, w następujący sposób:

Wymagania minimalne uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego
przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku
podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom
izolacyjności cieplnej.

Wymagania dotyczące energooszczędności zostały określone w 2014 roku z
perspektywą sukcesywnego ich zaostrzania do roku 2020. Takie rozwiązanie
pozwoliło na płynne dojście do docelowego standardu energooszczędności
budynków, zgodnie z którym od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki
powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (ang. nZEB).

Przykładowo maksymalny dopuszczalny wskaźnik EP dla budynku
jednorodzinnego obecnie wynosi 70 kWh/(m2·rok), a w okresie od 1 stycznia
2017 r do 30 grudnia 2020 wynosił 95 kWh/(m2·rok). Współczynnik
przenikania ciepła ściany zewnętrznej obecnie wynosi 0,20 W/(m2·K), a w
okresie od 1 stycznia 2017 r do 30 grudnia 2020 wynosił 0,23 W/(m2·K).

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień
przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym
zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej
jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie
przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca
m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności
zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej
budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki
energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i
wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających
całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE DOTYCZĄCE
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa
wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb
energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku,
czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej
wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych
również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku 

KIEDY WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

zbywany na podstawie umowy sprzedaży, lub
zbywany na podstawie umowy sprzedaży
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
lub
wynajęty.

właściciel lub zarządca budynku (w przypadku
sprzedaży lub najmu),
osoba, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu (w przypadku
zbycia tego prawa),
najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11
ust. 3 ustawy).

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w
momencie gdy budynek, część budynku lub lokal
będzie:

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu
przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy
okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części
budynku.

Świadectwo należy również sporządzić dla budynków,
w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej
250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru
sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji
publicznej i w których dokonywana jest obsługa
interesantów. Obowiązek sporządzenia i
zamieszczenia takiego świadectwa w wyraźnie
widocznym miejscu ma na celu zapewnienie
wzorcowej roli organów administracji publicznej,
organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w
zakresie zapewnienia stosowania i promowania
rozwiązań energooszczędnych w budynkach
zajmowanych przez te organy.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki 
energetycznej zleca:

Zobowiązane osoby (wymienione powyżej) przekazują
świadectwo nabywcy albo najemcy. W przypadku
niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub
najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa
na koszt zobowiązanej osoby. Nabywca albo najemca
nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

sporządzania świadectw jest promowanie
budownictwa efektywnego energetycznie i
zwiększanie świadomości społecznej w zakresie
możliwości uzyskania oszczędności energii w
budynkach. Dzięki informacjom zawartym w
świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik
budynku może określić orientacyjne roczne
zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt
utrzymania związany ze zużyciem energii.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków zostały
określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynków.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDYNKU
W skład dokumentacji projektowej budynku wchodzi
projektowana charakterystyka energetyczna budynku, która
zawiera zestawienie planowanych rozwiązań z wymaganiami
minimalnymi, jakie musi spełnić dany budynek, określonymi w
przepisach techniczno-budowlanych. Zestawienie to dotyczy
przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną.
Za zapewnienie spełnienia minimalnych wymagań odpowiada
projektant na etapie projektowania budynku, a następnie
kierownik budowy na etapie jego realizacji. Zarówno projektant
jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy
projektowaniu oraz budowie brać pod uwagę przepisy techniczno-
budowlane. Przepisy techniczno-budowlane stosuje się zawsze w
przypadku nowo wznoszonych budynków, a w przypadku
istniejących wówczas, gdy podlegają one między innymi
przebudowie. Stąd nie powinno być wątpliwości, że w przypadku
budynków wznoszonych, brak świadectwa nie wpłynie na
spełnienie przez te budynki określonych wymogów w zakresie
energooszczędności.
Charakterystyka energetyczna budynku stanowi element projektu
technicznego budynku. W przypadku gdy dla budynku lub części
budynku został sporządzony projekt techniczny, świadectwo
może być opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną,
o której mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, przy
uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od przepisów
techniczno-budowlanych w zakresie charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku.
Świadectwo sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr
charakterystyki energetycznej. Metodologię określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują
ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do
potrzeb użytkowych budynku. Określenie częstotliwości
przeprowadzania kontroli ma na celu wykazanie ewentualnych
nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji lub urządzeń
chłodniczych i grzewczych oraz zasygnalizowanie ewentualnych
zagrożeń, które mogą być konsekwencją braku dostosowania się
do zaleceń osoby przeprowadzającej kontrolę.
Częstotliwość kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji
została uzależniona od nominalnej mocy urządzeń oraz rodzaju
paliwa, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 i 15 dyrektywy
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Dodatkowo przepisy art. 24 ust. 3 ustawy, wprowadzają możliwość
nieprzeprowadzania kontroli, w przypadku gdy od czasu
poprzedniej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania
lub systemie klimatyzacji, mających wpływ na ich efektywność
energetyczną.
Kontrola systemu ogrzewania obejmuje nie tylko kotły, ale cały
system ogrzewania, który swym zakresem obejmuje także
urządzenia instalacyjne. Zapewnia to zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowania kontrolowanych systemów, a ponadto wyższą jakość
przeprowadzanej kontroli, ponieważ osoba uprawniona będzie
zobligowana do wzięcia pod uwagę sprawności funkcjonowania
wszystkich części, na które składa się system ogrzewania (a nie
tylko kotła).

BUDYNEK NA "WŁASNY UŻYTEK"
Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie
przewidują obowiązku sporządzania świadectw w przypadku
oddawania budynku do użytkowania, gdy budynek zostanie
wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek".
Przekazanie świadectwa przy sprzedaży budynku lub jego części
ma na celu przede wszystkim poinformowanie o zastosowanych
rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych w budynku.
Informacja ta, w przypadku gdy budynek jest wznoszony przez
samego właściciela na własne potrzeby nie jest konieczna.

OKRESOWE KONTROLE SYSTEMU OGRZEWANIA 
I SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKACH

okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności
energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb
użytkowych:

co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy
cieplnej od 20 kW do 100 kW,
co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem
ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad
100 kW,
co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o
nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie
efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń
chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12
kW.

Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w
budynkach zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynków.
Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać
budynek w czasie jego użytkowania kontroli:

1.

2.

UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW 
I PROTOKOŁÓW

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642 
 uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynków

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1581 
 uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji w budynku

Jeżeli chcesz wykonywać świadectwa charakterystyki
energetycznej lub przeprowadzać kontrolę systemu ogrzewania i
klimatyzacji w budynku, przejdź na stronę biznes.gov.pl i dowiedz
się jak uzyskać uprawnienia:

CZY DOSTANĘ POTWIERDZENIE WPISU DO REJESTRU?
Z chwilą wpisania do wykazu osób uprawnionych do sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej, otrzymasz na adres
poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz
hasło, umożliwiające zalogowanie się w centralnym rejestrze. Po
zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać
świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez
centralny rejestr odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i
podpisaniu, będzie można przekazać osobie zlecającej. Z chwilą
wpisania do rejestru, imię i nazwisko lub numer uprawnień
budowlanych (jeżeli posiadasz), automatycznie pojawi się na
stronie Internetowej wykazu w centralnym rejestrze.
Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu, zwróć się do Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, o wydanie zaświadczenia.
Potwierdzenie wpisu do wykazu osób uprawnionych do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do
wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji można wygenerować samodzielnie
(bezpłatnie) będąc zalogowanym na koncie uprawnionego. Za
wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w
wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu
Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul.
Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto
bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule
dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie
zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru
charakterystyki energetycznej budynków". 

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1581


elektronicznie poprzez ePUAP na skrzynkę Ministerstwa
Rozwoju i Technologii - /MRPiT/SkrytkaESP
elektronicznie na email: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
w kancelarii urzędu
pocztą na adres:

Następnie wyślij lub złóż wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z
potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku.

GDZIE PRZESŁAĆ/ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
O AKTUALIZACJĘ DANYCH W CENTRALNYM
REJESTRZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW?

elektronicznie poprzez ePUAP na skrzynkę Ministerstwa
Rozwoju i Technologii - /MRPiT/SkrytkaESP
elektronicznie na email: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
w kancelarii urzędu
pocztą na adres:

Wniosek o aktualizację danych zawartych w wykazach prześlij lub
złóż (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę
danych) :

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Więcej informacji na temat centralnego rejestru charakterystyki
energetycznej budynków można uzyskać pod numerem telefonu:
22 411 92 40.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z
późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w
sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.
1609, z późn. zm.)
Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia
"Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim
zużyciu energii" (M.P. z 2015 r. poz. 614)
Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie
przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”

Źródło / Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

INWESTYCJE GMINY  
Przy Szkole Podstawowej w Nieledwi
zostało poddane renowacji boisko do koszykówki oraz do piłki
ręcznej. Wartość zadania wyniosła 62 000,00 zł. Modernizacja
dotyczy również placu zabaw - zostały wymienione wszystkie
elementy placu, a koszt całkowity wyniósł ok 100 000,00 zł. Elementy
służą okolicznym mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom, które
uczęszczają do tej szkoły. 

Przed:

Po:
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Nowe place zabaw powstają w Milówce 

Budowa placu zabaw położonego przy ul. Turystycznej w
Milówce. Zamówienie jest współfinansowane ze środków
własnych. Kwota brutto: 145 202,88zł 
Przebudowa podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej w
Milówce, współfinansowana jest ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania
COVID – 19. Kwota brutto: 664 536,47 
Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym
w Kamesznicy, współfinansowana jest ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania
COVID – 19. Kwota brutto: 312 266,66 zł 

W dniu 12 lipca 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.:
„Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i
Kamesznica”. 

mailto:sekretariatDGN@mrit.gov.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000513
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2015/614


PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu prowadzi obecnie prace
utrzymaniowe w korycie potoku Kiczora pn. Roboty związane z
udrożnieniem i remontem ubezpieczeń koryta potoku Kiczora w km
0+000-0+700 w msc. Nieledwia, gm. Milówka, pow. Żywiecki, woj.
śląskie. Prace te polegają na zabezpieczeniu podmytych brzegów i
wyrw brzegowych i dennych wraz ze stabilizacja dna kamieniem
ciężkim. Ponadto w ramach prac usunięte zostaną zakrzaczenia,
nanosy i powalone drzewa, dzięki czemu udrożnione zostanie światło
koryta. Wartość prowadzonych robót to ok. 91 tys. zł brutto.

6                         

Nowy oddział przedszkola w Milówce 
W budynku Szkoły Podstawowej, dokładnej w części B, gdzie
znajduje się Publiczne Przedszkole udało się wygospodarować
pomieszczenie przystosowane dla kolejnej grupy przedszkolaków. 
 Aktualnie Przedszkole liczy 7 oddziałów. Cała inwestycja została
sfinansowana w 100% z budżetu Gminy Milówka, dzięki czemu z
przedszkola może skorzystać łącznie 175 dzieci. Dziękujemy
wszystkim  pracownikom przedszkola i szkoły, za poświęcenie czasu
wakacyjnego odpoczynku  aby rozpocząć rok szkolny w pięknych i
czystych pomieszczeniach. 

Termomodernizacja Szkoły 
w Kamesznicy–Złatnej
Pełną parą idą prace remontowe i termomodernizacyjne budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy-Złatnej, w ramach
których szkoła zostanie ocieplona, wymieniony zostanie dach, okna,
drzwi i centralne ogrzewanie. Ponadto na dachu sali gimnastycznej
zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które znaczącą
zredukują rachunki szkoły za energię elektryczną.
Całość prac to koszt ponad 3,1 mln zł, jednakże ponad 1,7 mln zł to
środki pochodzące z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac planowane jest na marzec
2023 roku.

Trwają prace nad utrzymaniem 
w korycie potoku Kiczora

REDAKCJA INFORMATORA GMINNEGO I WSPÓŁPRACA

WYDAWCA: URZĄD GMINY MILÓWKA
REDAKTOR NACZELNY:  ROBERT PIĘTKA

R E D A G U J E  Z E S P Ó Ł

ADRES: UL. JANA KAZIMIERZA 123, 34-360 MILÓWKA
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I SKŁAD GRAFICZNY: PATRYCJA WĘDZEL
DRUK: ZAKŁAD INTROLIGATORSKO-DRUKARSKI STOWARZYSZENIA "TEATR GRODZKI"
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Stawka
podstawowa
netto/brutto

Dopłata
Gminy

netto/brutto

Stawka
płacona

przez
odbiorców

netto/brutto

 13,63zł/m
3 

 14,72zł/m
3
 

2,45 zł/m3 
 2,65 zł/m3

 

11,18zł/m3
12,07zł/m3

 

Stawka
podstawowa
netto/brutto

Dopłata
Gminy

netto/brutto

Stawka
płacona

przez
odbiorców
netto/brutto

13,63zł/m3
14,72zł/m3

 

0 zł/m3 
 0 zł/m3

 

13,63zł/m3
14,72zł/m3

 

Odbiorcy
 

Stawka opłaty (netto)
 

 
Stawka opłaty (brutto)

 

1. Grupa taryfowa W1,W3
gospodarstwa domowe pobierające wodę
uzdatnioną do celów socjalno-bytowych
rozliczane na podstawie wodomierza

 

 13,65 zł
/odbiorcę/miesiąc

 

14,74 zł
/odbiorcę/miesiąc

 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W MILÓWCE

Z dniem 20.09.2022 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milówka zatwierdzona
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr
KR.RZT.70.52.2022 z dnia 18.08.2022 r. taryfa zatwierdza
wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na okres od 20.09.2022 – 19.09.2025 w okresie 20.09.2022-
19.09.2023 zatwierdzono następujące stawki.

informuje

1. Grupa taryfowa W1, W2 
– gospodarstwa domowe pobierające wodę uzdatnioną do celów
socjalno-bytowych rozliczane na podstawie wodomierza oraz w
oparciu o normy przeciętnego zużycia wody

1. Grupa taryfowa W 3 
– pozostali odbiorcy pobierający wodę uzdatnioną do celów
socjalno-bytowych i produkcyjnych rozliczani na podstawie
wskazań wodomierzy

OPŁATA ABONAMENTOWA*

Odbiorcy
 

Stawka opłaty (netto)
 

 
Stawka opłaty (brutto)

 

1. Grupa taryfowa W2
gospodarstwa domowe pobierające wodę
uzdatnioną do celów socjalno-bytowych
rozliczane w oparciu o normy przeciętnego
zużycia wody

 

 11,48 zł
/odbiorcę/miesiąc

 

12,40 zł
/odbiorcę/miesiąc

 

* opłata abonamentowa – obejmuje koszty rozliczania należności za świadczone usługi, utrzymanie
w gotowości sieci iurządzeń do świadczenia usługoraz koszty utrzymania i odczytu wodomierzy (nie
dotyczy ryczałtu)
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
PSÓW W KODEKSIE
WYKROCZEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE PSA
Podstawową zasadą przewidzianą prawem jest odpowiedzialność właściciela za szkody
wyrządzone przez psa. Artykuł 431 § 1 Kodeksu cywilnego brzmi: „Kto chowa zwierzę albo się
nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie
od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani
osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Podobnie w sytuacji, gdy pies
stanowi wyłącznie rodzaj narzędzia w rękach danej osoby, np. służącego szczuciu,
zastraszeniu, to właśnie ta osoba uznawana jest za sprawcę wyrządzonych szkód.
Konieczność pokrycia odszkodowania, na gruncie prawa cywilnego, z powodu zachowania
psa nie stanowi jedynego rodzaju konsekwencji, jakiej może obawiać się właściciel psa.
Właścicielowi czworonoga może również grozić odpowiedzialność karna, gdy zwierzę
spowoduje poważną szkodę o charakterze niemajątkowym, np. uszkodzenie ciała innej
osoby czy narażenie jej na doznanie urazu psychicznego.

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) – zakres
odpowiedzialności właściciela za szkody osobowe
wyrządzone przez zwierzę,
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 281) – zasady
odpowiedzialności właściciela zwierząt za szkody
majątkowe niższej wartości,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1444) – sytuacje dotyczące
zdarzeń, gdy zwierzę wyrządzi znaczną szkodę
osobie trzeciej,
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1439),
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) – przepisy dotyczące
traktowania zwierząt,
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1421) – obowiązkowe szczepienia,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 

Podstawowe akty prawne regulujące sytuację prawną
właścicieli psów: 

Trzeba zaznaczyć, że oprócz przepisów ogólnych
istnieją również uregulowania szczegółowe zawarte

w aktach prawa miejscowego, np. regulaminach
tworzonych i uchwalanych przez gminy. Obowiązki

właścicieli czworonogów określone są także w
regulaminach tworzonych przez wspólnoty

mieszkaniowe, centra handlowe, hotele, obiekty
sportowe czy przewoźników.

ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BYTOWANIA
Pies – to istota żywa, a więc konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków
bytowania. Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na właściciela psa obowiązek zapewnienia
mu odpowiedniego pomieszczenia chroniącego przed zimnem czy upałem, opadami
atmosferycznymi oraz z dostępem do światła dziennego. Właściciel musi również zapewnić
psu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 
Artykuł 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt zabrania zadawania bólu i cierpień
zwierzęciu, a także przetrzymywania zwierzęcia w niewłaściwych warunkach (przykładowo,
co wynika z ww. obowiązków, bez wody czy światła bądź w pomieszczeniach albo klatkach
uniemożliwiających przyjęcie naturalnej pozycji) czy też utrzymywanie w stanie rażącego
zaniedbania lub niechlujstwa. 
NADZÓR NAD PSEM
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń nakładają na właściciela psa obowiązek należytej kontroli nad
zwierzęciem w miejscu ogólnodostępnym. 
Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do
1000 zł albo karze nagany”. „Zwykłe środki ostrożności” należy rozumieć jako środki przyjęte
tradycyjnie czy zwyczajowo dla danego gatunku, z uwzględnieniem jego cech osobniczych
oraz stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności
mogą wynikać także z prawa miejscowego, a wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na
smyczy lub w kagańcu można znaleźć w uchwałach rady miasta czy gminy. Natomiast
nakazane środki ostrożności dotyczą właścicieli psów ras uznanych za agresywne. Ocena
ryzyka każdorazowo należy do właściciela (np. czy pies powinien mieć założoną jedynie
smycz, czy również kaganiec). 
Szczegółowe zasady przebywania z psem w miejscach publicznych określają regulaminy
utrzymania czystości i porządku w miastach i gminach, a także regulaminy poszczególnych
przewoźników, hoteli czy centrów handlowych. Regulaminy takie mogą np. przewidywać
własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie ich postanowień. 
Zachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia odnosi się zarówno do
trzymania zwierzęcia w pomieszczeniu, na określonym terenie, jak i do wyprowadzania go
na spacer, a także przewożenia, przykładowo w publicznych środkach lokomocji. Natomiast
kwestia wyprowadzania psów do lasów została uregulowana przepisami Kodeksu
wykroczeń, a w szczególności jego art. 166: „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza
czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”. Wysokość
kary pieniężnej może osiągnąć w takim wypadku nawet 5 tys. zł. 
Ustawa o ochronie zwierząt w art. 10a ust. 3 mówi: „zabrania się puszczania psów bez
możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna”. Może to być przypięty do obroży adres i dane właściciela lub chip. Powyższy
zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób
uniemożliwiający psu wyjście.
Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zwierzę ciąży nie tylko na właścicielu, ale również
na osobie, która w danym momencie sprawuje nad psem opiekę. 

POGRYZIENIE
Tworzenie nawet najlepszych regulacji prawnych nie zwalnia
ze zdroworozsądkowego myślenia i zachowania się. Niestety,
coraz częściej słyszymy o przypadkach pogryzienia osoby
dorosłej czy dziecka przez psa. Niejednokrotnie wynika to z
braku właściwego nadzoru nad czworonogiem. W zależności
od skutków niewłaściwego dopilnowania psa, jego właściciela
może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność
karna.
Jeżeli wskutek niewłaściwego nadzoru nad psem dojdzie do
szkody (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby), a wysokość
zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza 500 zł,
to właściciel podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny (art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń). Jeżeli zaś
wartość wyrządzonej szkody przekroczy 500 zł, wówczas
mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną na podstawie
art. 288 Kodeksu karnego. W razie popełnienia wykroczenia z
art. 124 Kodeksu wykroczeń można również orzec obowiązek
zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.
Wspomniany art. 288 § 1 Kodeksu karnego przewiduje: „Kto
cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
W zapisach § 2 ujęty został wypadek mniejszej wagi: „w
wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”. 
Najsurowsza kara za niedopilnowanie psa spotka jego
posiadacza, gdy w wyniku pogryzienia dojdzie do uszkodzenia
ciała innej osoby. W zależności od rozmiaru uszkodzenia ciała
grozi odpowiedzialność z art. 156 Kodeksu karnego (ciężki
uszczerbek na zdrowiu) lub art. 157 Kodeksu karnego (średni i
lekki uszczerbek na zdrowiu). 

SZCZEPIENIA OCHRONNE
Każdy właściciel psa powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych.
Obowiązkowym szczepieniem w przypadku psów jest szczepienie przeciwko wściekliźnie,
które powinno się odbyć najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia i musi
być powtarzane co roku. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone grzywną nawet do 5
tys. zł. Dopilnowanie tego obowiązku może mieć dla właściciela istotne znaczenie w
przypadku pogryzienia osoby trzeciej przez psa. 
Leczenie psa jest również obowiązkiem ciążącym na jego właścicielu. Wynika on z ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu wśród nich chorób zakaźnych. 
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SEGREGUJ OLEJ 
Gmina Milówka bierze udział w ekologicznym projekcie segregacji
zużytych olejów jadalnych. Dajemy naszym mieszkańcom
możliwość zbierania kolejnego odpadu. Służą do tego 240-litrowe
czarno-pomarańczowe pojemniki. Ich lokalizację można
sprawdzić na stronie: 

https://www.segregujolej.pl/mapa/. 
Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
związane z segregacją zużytych olejów i tłuszczów.

Wlej cały olej do butelki PET o dowolnym rozmiarze. Może to być butelka
po mleku lub wodzie mineralnej. Ważne, aby butelka była całkowicie
pełna i szczelnie zamknięta. W żadnym wypadku nie wlewaj oleju
bezpośrednio z butelek do pojemnika.

Jak segregować zużyty olej w swojej kuchni?

Słoik może pęknąć po wrzuceniu do pojemnika, co grozi jego poważnym
zanieczyszczeniem. Dodatkowo, w procesie oczyszczania, konieczne
będzie usunięcie z oleju odłamków szkła.

Dlaczego nie mogę użyć szklanego słoika?

Do pojemnika należy wrzucać wszystkie rodzaje olejów i tłuszczów, które
używasz do przygotowania posiłków w twoim domu. Mogą być to oleje
roślinne, masło, smalec, margaryny. Do pojemników nie wrzucaj olejów
technicznych, hydraulicznych czy silnikowych.

Co można wrzucać do pojemnika na olej?

Zużyty olej powstaje nie tylko ze smażenia kotleta czy frytek. Pozostaje
również po przygotowaniu innych smażonych potraw (naleśniki, kotlety,
smażony ser, pączki, tosty), marynowaniu (ser camembert i inne,
warzywa, grzyby, mięso z grilla). Znajduje się także w sosach sałatkowych,
konserwach i gotowych marynatach. 

Nie mam w domu frytkownicy, więc nie
mam zużytego oleju. Naprawdę?

Olej stopniowo osadza się we wnętrzu rur kanalizacyjnych, a wraz z nim
gromadzą się w nich inne zanieczyszczenia. Podobnie, jak w przypadku
zatkania naczynia krwionośnego w naszym ciele, proces ten może być
niebezpieczny.
Niestety, większość oczyszczalni ścieków nie radzi sobie w pełni z
usuwaniem oleju. Zużyty olej zawiera substancje toksyczne (także
rakotwórcze), których oczyszczanie jest bardzo utrudnione. Dlatego
często trafia on do ekosystemu wraz z wodą. 
Podsumowując, zużyty olej jest niebezpiecznym odpadem i wrogiem
środowiska naturalnego.

Dlaczego wlewanie oleju do zlewu jest
problemem?

Olej stopniowo osadza się we wnętrzu rur kanalizacyjnych, a wraz z nim
gromadzą się w nich inne zanieczyszczenia. Podobnie, jak w przypadku
zatkania naczynia krwionośnego w naszym ciele, proces ten może być
niebezpieczny.

Czy olej można kompostować?

Niestety, większość oczyszczalni ścieków nie radzi sobie w pełni z
usuwaniem oleju. Zużyty olej zawiera substancje toksyczne (także
rakotwórcze), których oczyszczanie jest bardzo utrudnione.
Dlatego często trafia on do ekosystemu wraz z wodą. 
Podsumowując, zużyty olej jest niebezpiecznym odpadem i
wrogiem środowiska naturalnego.

Nie. Olej zanieczyszcza glebę i zabija małe organizmy. W
domowym kompostowniku możesz pozwolić sobie na odkładanie
papieru, którym wytarłeś tłustą patelnię po wlaniu oleju do butelki
PET w celu segregacji.

Czy olej można kompostować?

Jest wiele powodów, dla których warto segregować zużyty olej
jadalny. Zużyty olej jadalny można poddać recyklingowi i
wykorzystać ponownie jako surowiec w przemyśle rafineryjnym i
petrochemicznym. Dzięki segregacji oleju chronisz przed
zanieczyszczeniami glebę, wodę, powietrze i inne zasoby
naturalne.

Dlaczego warto segregować oleje?

Zużyty olej poddawany jest wieloetapowym procesom, w których
oczyszczany jest z resztek jedzenia, przypalonych cząstek lub
pozostałości wody. Oczyszczony olej trafia do dalszej obróbki w
przemyśle, w szczególności w przemyśle petrochemicznym.
Powstaje z niego biopaliwo drugiej generacji.

Co się dzieje z olejem,
który segregujemy?

https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
https://www.segregujolej.pl/mapa/
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Adaptacja umożliwia człowiekowi kontakt z otoczeniem i przyczynia się do
rozwoju społecznego jednostki. Proces adaptacji zaczyna się w momencie
narodzin i trwa przez całe życie. Przełomem jest oderwanie dziecka od
rodziny i umieszczenie go w nowym środowisku jakim jest przedszkole,
szkoła.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza
pierwsze kontakty z dużą grupą. Zmienia się tryb życia dziecka i sposób
zaspokajania jego potrzeb. Dziecko wchodzi w nową rolę. Na początku może
doświadczać dezorientacji, lęku na skutek rozdzielenia z matką, która dla
większości trzylatków jest podstawowym obiektem przywiązania i źródłem
zaspokajania potrzeb. Frustracja i zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa
dominują do czasu, gdy maluch nawiąże nowe relacje z osobami znaczącymi
i zorientuje się w nowym środowisku. Na poczucie bezpieczeństwa i
niezależności w nowym otoczeniu ma wpływ odpowiedni poziom
samodzielności tj. posiadanie podstawowych umiejętności
samoobsługowych. Dzieci ze słabszymi umiejętnościami w tym zakresie
mogą czuć się bezradne i opuszczone, co może wpływać niekorzystnie na ich
nastrój i stosunek do nowego środowiska. Małe dziecko w przedszkolu musi
nauczyć się nawiązywać interakcje wymagające zróżnicowanych zachowań i
umiejętności- z dorosłymi i rówieśnikami. Przedszkolak raczej posiada już
pewne doświadczenia w tym zakresie lecz mogą być one niewystarczające.
Zadaniem nauczyciela jest pomóc mu przezwyciężyć zagubienie i sprawić, by
sytuacja stała się dla niego zrozumiała, przewidywalna i co się z tym wiąże-
bezpieczna. Nauczyciel jest podstawowym źródłem wsparcia na początku
pobytu dziecka w przedszkolu. Trafiając do przedszkola, dziecko znajduje się
też fizycznie w nowym otoczeniu, które stanowią nowe pomieszczenia ,
meble i sprzęty. Dopiero poznaje funkcję oraz zasady używania większości z
nich. Wszystko jest własnością wspólną, co narzuca pewne ograniczenia w
swobodnym korzystaniu z tego i wymaga dostosowania się do pewnych
reguł. Przestrzeń, w jakiej się dziecko ma poruszać samodzielnie, jest z reguły
dużo większa i inna od domowej.

PIERWSZE
TYGODNIE W
PRZEDSZKOLU
Jak pomóc dziecku zaadaptować
się w nowym miejscu ?

ROLA RODZICÓW W ADAPTACJI DZIECKA 
DO NOWEGO ŚRODOWISKA
Każde dziecko jest inne, nie wszystkie zatem dzieci przystosowują się
jednakowo do nowej sytuacji. Zależy to w dużym stopniu od poczucia
bezpieczeństwa, jakie zapewnia rodzina, od jego relacji z najbliższymi oraz
sposobu wychowania.
Ogromnie ważna jest komunikacja między Rodzicami a dziećmi. Sposób w
jaki Rodzice tłumaczą dziecku świat, staje się jego własnym sposobem
pojmowania świata. Jeśli zostanie on przedstawiony jako miejsce
bezpieczne, tak też będzie odbierany. Świat przedstawiony jako miejsce złe,
okrutne będzie napawał lękiem, stanie się obcy i niebezpieczny, niepewny.
Czas adaptacji przedszkolnej jest różny dla różnych dzieci i zależy od wielu
czynników. Wynosi od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Pamiętajmy jednak,
że dzieci nie są jednakowe i nie możemy ich porównywać ze sobą, choć będą
w tej samej grupie. Może nie łączyć ich nic, poza rokiem urodzenia. Zatem
fakt, że Piotruś chętnie chodzi do przedszkola, chociaż jest w nim dopiero od
dwóch tygodni, nie znaczy wcale, że Karolinka potrzebuje także czternastu
dni, by poczuć się tam jak u siebie. 

Być może Twoje dziecko będzie powoli oswajać się z
dziećmi, z przestrzenią, z rozkładem dnia – jest to jego
prawo. To my, dorośli musimy pamiętać o tym, że dzieci
rozwijają się w różnym tempie.
W ciągu pierwszych tygodni czy miesięcy, poniedziałki mogą
być szczególnie trudnym dniem dla dziecka. Musi wtedy
ponownie przechodzić przez proces rozstawania, co po
dwóch dniach spędzonych w otoczeniu znanych osób i
ciepłej rodziny, może stać się znowu wyzwaniem. Podobnie
wygląda powrót maluszka do przedszkola po chorobie. Jeśli
trwała ona dłuższy okres, proces Waszej i jego adaptacji
może rozpoczynać się od nowa.

CO UŁATWIA DZIECKU ADAPTACJĘ 
W PRZEDSZKOLU ?

Rozmowy z dzieckiem o przedszkolu, odwiedzanie
okolic przedszkola;
Stopniowe przyzwyczajanie do przedszkola
(krótszy pobyt na początku)
Rozstanie przebiega w spokoju (krótkie
pożegnanie z rodzicem)
Wcześniejsze przebywanie pod opieką innych osób
dorosłych ( pozostawanie bez mamy i taty)
Pracowanie nad samodzielnością dziecka:
korzystanie z toalety, ubieranie się i rozbieranie,
samodzielne jedzenie posiłków, zgłaszanie swoich
potrzeb, rozpoznawanie własnej odzieży;
Stawianie dziecku jasnych wymagań: ustalcie
wspólnie zasady akceptowanego zachowania oraz
konsekwencje ich łamania, gdyż w przedszkolu od
początku będą one wprowadzane;
Nauczenie dziecka dzielenia się zabawkami z
innymi oraz ich sprzątania po skończonej zabawie,
na początku można robić to wspólnie, potem
powoli się wycofuj, dając czas na samodzielność;
Nie denerwuj się, gdy dziecko wybrudzi swoje
ubranie, tak się zdarza. Dzieci lubią być w różnych
miejscach i dotykać różnych rzeczy, jest to ich
cechą rozwojową. Proponujemy zostawienie w
szatni zapasu ubrań, które może się przydać;
Bądź konsekwentny w działaniu, stały w
podejmowaniu decyzji, nie rezygnuj gdy dziecko
płacze chce postawić na swoim;
Bądź konsekwentny, nie pozwalaj sobie na płacz
podczas rozstania z dzieckiem oraz okazywania
negatywnych emocji, żegnaj dziecko z uśmiechem
i nie przedłużaj pożegnania w szatni.

Źródło / Więcej informacji: 
https://przedszkolemilowka.szkolnastrona.pl/a,599,drogi-rodzicu-kilka-slow-o-adaptacji
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W dniu 17 czerwca br. w Milówce miała miejsce uroczystość otwarcia Gminnej Biblioteki
Publicznej, która dzięki staraniom Gminy Milówka przeprowadziła się do nowego,
bardziej urokliwego miejsca. Do użytku placówki oddany został parter wyremontowanego
budynku byłego przedszkola w Milówce przy ul. Dworcowej, w którym urządzona została
czytelnia i księgozbiór wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym i sanitarnym. Budynek
został także dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

BIBLIOTEKA W MILÓWCE 
MA NOWĄ SIEDZIBĘ

W uroczystości otwarcia uczestniczyli Wójt Gminy wraz z Radnymi, Proboszcz Parafii w
Milówce który poświęcił nowe pomieszczenia, Wykonawca remontu oraz pozostali
zaproszeni goście, którzy dzięki wystąpieniu Dyrektora Biblioteki - p. Anny Dziergas
dowiedzieli sie o rysie historycznym Biblioteki, planach na przyszłość oraz teraźniejszym
stanie posiadania, który liczy blisko 1100 czytelników oraz ponad 15 tysięcy książek w
księgozbiorze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce została
powołana na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej
w marcu 1948 r. Niestety materiały źródłowe
dotyczące tego okresu znajdujące się w żywieckim
archiwum zostały bezpowrotnie zniszczone przez
powódź w 1975 roku. Dlatego też ustalenie
okoliczności i faktów związanych z powstaniem
Biblioteki opieramy na podstawie oświadczenia Marii
Ginter, (córki Feliksa Koczura, który w chwili tworzenia
Biblioteki sprawował funkcję Wójta Gminy Milówka),
złożonego na piśmie w Urzędzie Gminy w Milówce w
dniu 19 marca 1987r. Ponadto okres powstania
Biblioteki pokrywa się z datą zawartą w ówczesnej
książce inwentarzowej gminy, a także potwierdza to
również zapis w Kronice Gminy. Pierwszą
bibliotekarką była siostra Marii Ginter – Janina Koczur,
która dokonała pierwszego zapisu w książce
inwentarzowej z dnia 10 marca 1948 roku.

Na podstawie informacji z Kroniki dowiadujemy się
też, że na terenie Milówki już przed II wojną światową
działała Biblioteka przy Kole Towarzystwa Szkoły
Ludowej, założonego w 1895 roku. Niestety nie ma
wzmianki gdzie miała swoją siedzibę ale jest
informacja, że na stanie w roku 1927 miała 468 tomów,
a w 1936 roku już 733 tomy. Z Kroniki dowiadujemy się
również, że w 1968 roku nosiła nazwę Biblioteki
Gromadzkiej i mieściła się w budynku pożydowskim
(obecnie budynek poczty). Później przeniesiona
została do budynku Urzędu Gminy, gdzie przenoszono
ją  co najmniej trzy razy z parteru na piętro i
odwrotnie. W 1972 roku zostaje przeniesiona kolejny
raz, tym razem na ul. Grunwaldzką 8 do prywatnego
budynku po starym Przedszkolu (budynek już
nieistniejący w miejscu obecnego sklepu Lewiatan).

Od 1973 roku nosiła nazwę Biblioteki Publicznej.  W
latach 1987-1995 Biblioteka Publiczna posiadała filie
biblioteczne w Kamesznicy, Lalikach, Nieledwi oraz w
Szarem. Wskutek zmian politycznych w kraju w 1992
roku oddano ją w ręce samorządu, po czym Rada
Gminy Milówka w 1995 roku zawiesiła działalność filii,
a ich księgozbiory przekazano do bibliotek szkolnych
oraz Biblioteki Publicznej. Następnie w 1996 roku
bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Jana
Kazimierza 121 (obecnie Kancelaria Notarialna). 

Po utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce
w roku 1996 biblioteka wchodzi w jego skład i znów
przenosi się do kolejnego budynku ul. Jagiellońskiej.
Jako samodzielna jednostka organizacyjna ponownie
zaczyna działać w formie instytucji kultury dopiero od
1 stycznia 2005 roku a w 2011 roku ma miejsce kolejne
przeniesienie placówki, tym razem do budynku przy
ul. Dworcowej, gdzie swoją działalność prowadzi
Gminny Ośrodek Kultury, i gdzie znajdowała się tam
do tej pory. 

Mam nadzieję, że 17 czerwca nastąpiły już ostatnie
przenosiny w historii tej placówki, czego z całego serca
życzę. No i zapraszam do Biblioteki.

Autor: Bartłomiej Majiczek
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NARODOWE CZYTANIE 2022

Czytanie zostało poprzedzone programem artystycznym przygotowanym przez
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Inscenizacja
Ballady „Świtezianka” doskonale wprowadziła nas w nastrój epoki romantyzmu.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom Wójtowi Gminy Milówka Panu Robertowi
Piętce, Staroście Powiatu Żywieckiego Panu Andrzejowi Kalacie, Dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku Białej Pani Annie Niemiec-Warzecha, Radnym
Gminy Milówka a także naszym czytelnikom za udział w tegorocznej akcji
Narodowego Czytania. Dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym w
realizację tego wydarzenia i zapraszamy na 12 edycję tejże akcji w 2023r.

Wspólnie z uczestnikami spotkania odczytano zbiór poezji
Adama Mickiewicza:

„Romantyczność”, „Rybka”, „Powrót taty”, „Do przyjaciół”,
„Rękawiczka”, „Pani Twardowska”, „Lilije”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce wraz z Biblioteką Pedagogiczną filia w
Milówce przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Milówce po raz kolejny wzięła udział w Akcji Narodowego Czytania pod
Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej akcji były
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

https://biblioteka.e-super.pl/2022/09/07/narodowe-czytanie-2022-2/
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SZCZEP HARCERSKI „HORYZONT” 
IM. EMANUELA QUIRINIEGO

W dniach od 30 czerwca do 18 lipca trzy drużyny z naszego szczepu (II
DH.Wszędobylscy, XXI MDH Front i III DW Patrol) przebywały na obozie
harcerskim "Czarne Stopy" w Pogorzelicy. To był bardzo produktywnie
spędzony czas. Podszkoliliśmy się w dziedzinie technik harcerskich,
poszerzyliśmy swoją wiedzę dot. Szarych Szeregów, nauczyliśmy się wielu
nowych piosenek i nie tylko! Nie zabrakło również plażowania, wycieczek,
pięknych zachodów słońca oraz prawdziwej harcerskiej atmosfery!

A co ciekawego wydarzyło się u zuchów, harcerzy
i instruktorów harcerskich z Milówki?

29 maja 2022r. wędrownicy i kadra Szczepu zorganizowała zabawy na
„Międzynarodowym Dniu Dziecka” w Milówce przy Amfiteatrze nad Sołą.
Harcerze wcielili się w Piratów i mogli wspólnie z najmniejszymi
mieszkańcami Gminy w atrakcyjny sposób spędzić niedzielne popołudnie na
grach oraz zabawach.

W dniach od 23 do 31 lipca 2022 r. zuchy z 2 GZ Iskierki oraz 1 GZ Iniemamocni
przebywały na kolonii w Kuźnicy, gdzie miały okazję zwiedzić cały świat!
Zuchy wraz z kadrą pojechały do Kuźnickiego lasu i spędzili 9 dni na
wspólnym wyjeździe. Temat kolonii “Na tropie przygody”, gdzie każda
gromada wcieliła się w inny kraj, poznawali tajniki podróżowania i
prawdziwego zuchowania. Za nimi apele w mundurkach i zajęcia
tematyczne w kolorowych strojach, dwie wycieczki oraz niezapomniany czas
spędzony przy ogniskach.
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WRZEŚNIOWY WEEKEND
NALEŻAŁ DO NICH
Zlot Hufca ZHP Węgierska-Górka w Milówce

To był zdecydowanie długi i emocjonujący weekend dla wszystkich zuchów, harcerzy,
wędrowników i instruktorów. Piątkowy wieczór rozpoczęliśmy wspólnym apelem oraz
zajęciami przygotowanymi przez Krąg Instruktorski VENTUM z Milówki. 
I przyszedł czas na sobotę! Niesamowity i jedyny w swoim rodzaju apel, na którym stanęła
Komenda, 27 drużynowych i prawie 500 członków naszego Hufca!!!  Stamtąd rozeszliśmy się na
gry w swoich metodykach:

Wyniki Festiwalu:

KATEGORIA ZUCHY:
I miejsce 2 GZ Iskierki oraz 7 Gz To Tu To Tam
II miejsce 12 GZ Smoczki oraz 13 GZ Północki

KATEGORIA HARCERZE:
I miejsce XXII DH IGNIS
II miejsce XV DH Szwadron
III miejsce VIII DH Cienie

KATEGORIA WĘDROWNICY:
I miejsce I WDH BURZA

Gratulujemy wszystkim jednostkom!
 Jesteśmy z Was bardzo dumni! PODZIĘKOWANIA!

To całe wydarzenie nie odbyłoby się bez ogromu zaangażowanych ludzi, którym chcemy jeszcze raz podziękować! Cały Zlot został zorganizowany w Gminie
Milówka dzięki zaufaniu Pana Wójta Robert Piętka Zakwaterowani byliśmy w budynkach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Milówce dzięki
uprzejmości Pani Dyrektor Iwony Cieślak, a część zajęć zrealizowaliśmy na hali sportowej, za co chcemy podziękować Dawidowi Bukowczan! Dodatkowo,
dziękujemy za wsparcie Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce!
W kolejny rok harcerski wchodzimy z naładowanymi bateriami
Źródło: https://www.facebook.com/wegierskagorkazhp

ZUCHY miały okazję podczas zwiadu dowiedzieć się wielu informacji na temat
poruszania się na szlakach górskich, nauczyć się przyrządzać prawdziwy posiłek
jakim są podpłomyki pieczone na ogniu, dobrze spakować plecak na górska
wyprawę oraz wiele innych umiejętności potrzebnych podczas wędrówki.

Zajęcia dla HARCERZY to harcerski targ, w którym uczestniczyli patrolami
wykonując zadania, zdobywali atrybuty mieszkańców miasteczka, aby następnie
wymieniać je na wyjątkowe odznaki. 

HARCERZE STARSI zajrzeli w głąb siebie i w oparciu o self-care, zaplanowali
nadchodzący rok. Co znaczy stwierdzenie "Tak mnie ciągnie do gór"? Właśnie na te
pytanie WĘDROWNICY mogli znaleźć odpowiedź na sobotnich zajęciach. Wybrali
się na wędrówkę, podczas której mieli okazję przeanalizować kodeks
wędrowniczy, a także sprawdzić się w technikach harcerskich. 

Po południu nadszedł czas na wielki i huczny FESTIWAL Amfiteatr w Milówce zapełnił się
szarymi mundurami, ale także mnóstwem rodziców i zaproszonych gości! Wśród nich
powitaliśmy byłych komendantów Hufca, instruktorów oraz druhnę komendant Chorągiew
Śląska ZHP Anna Peterko oraz druha Andrzeja Lichotę! Było głośno, harcersko i przepięknie!!!
Wieczorem zaś, uczestniczyliśmy w niesamowitym ogniobraniu przygotowanym przez
instruktorki i instruktorów naszego Hufca. Piękny i wzruszający spektakl pokazał nam jak
harcerstwo kształtuje nasz charakter i jak bardzo dumni powinniśmy być z tego co robimy!!! W
niedzielę po Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Milówce po raz ostatni stanęliśmy na
wspólnym apelu, na którym podsumowaliśmy współzawodnictwo zlotowe! 

https://www.facebook.com/2GZIskierki/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063499990858&__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/12gzsmoczki/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/13-GZ-P%C3%B3%C5%82nocki-128964391077936/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/XXII-DH-IGNIS-527929010872931/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szwadron.1995/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VIIIdhcienie/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1wdhburza/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pietka.robert?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/opgwg/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChoragiewSlaskaZHP/?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/anna.peterko?__cft__[0]=AZUCj5HJBibnPT3sioizP-KzbRHapqRfAo4BPbXGUzAHAnsSrO1r5rkljs-PkY156KX0hr0sZ-wCsq7LO9ACBXlh2dyP4lmzi5wf-nz5uswkwZv1929-ML4nVJEDPz1J95pTvvZEV25XNEaQ5QIwtHY3QXgzuSyRWo9xi2zSqiVEqfIKM79m-XRvqb0Av3sy9Q8&__tn__=-]K-R
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INTENSYWNY SEZON HULAJNIKÓW

Ten rok obfitował w wiele koncertów zarówno dla naszej najmłodszej grupy jak i tych nieco starszych
hulajników. Cieszymy się że dzieci, które dołączyły do nas we wrześniu ubiegłego roku, a jest ich prawie 30,
wystąpiły ze swoim układem tanecznym nie tylko w Milówce. Nasi najmłodsi członkowie zaprezentowali się
jeszcze w Soblówce na „Zwyku Bacowskim” oraz w Węgierskiej Górce w ramach święta gminy. Bardzo ważnym
dla nich wydarzeniem był „Dzień Folkloru Dziecięcego” w Żywcu – impreza zorganizowana po raz pierwszy w
ramach TKB. Był piękny korowód, blisko 300 uśmiechniętych dzieci ubranych w stroje, które na scenie
prezentowały swoje umiejętności. Mamy nadzieję, że impreza będzie odbywać się cyklicznie, bo dla dziecięcych
zespołów jest to możliwość integracji i jeszcze bliższy kontakt z folklorem naszego regionu.

Wakacje się skończyły, ale sezon taneczny dla zespołu nadal trwa.

Przez cały sezon nie próżnowała również nasza średnia i
najstarsza grupa. Występowaliśmy w Milówce podczas imprez
gminnych, na estradach TKB w Makowie Podhalańskim i
Szczyrku. Nasza grupa śpiewacza pod czujnym okiem szefowej
Dominiki po raz pierwszy zaprezentowała w konkursie grup
śpiewaczych, który odbywał się w ramach 53. Festiwalu Folkloru
Górali Polskich.

W sierpniu przyszedł czas na chwilę odpoczynku, tym razem na
północy Polski. W niedzielę wyruszyliśmy autokarem do
Ostrowa (okolice Jastrzębiej Góry) na kolejną zespołową
przygodę. Milówka pożegnała nas burzą i ulewnym deszczem,
ale reszta trasy przebiegła spokojnie i szczęśliwie dotarliśmy na
miejsce. Pogoda dopisała i mogliśmy kilka dni przeznaczyć na
wypoczynek na pięknej, szerokiej plaży. Zimna woda w Bałtyku
oczywiście nikogo nie odstraszyła, była więc kąpiel, zabawy w
piasku, gry zespołowe i relaks. W ramach wycieczki udaliśmy się
do Gdańska, gdzie wysłuchaliśmy pięknego koncertu
organowego w Katedrze Oliwskiej, a nawet udało nam się
zaśpiewać jedną z pieśni Maryjnych. Byliśmy też w Europejskim
Centrum Solidarności i obowiązkowo przy fontannie Neptuna.
Wybraliśmy się na Hel, gdzie odwiedziliśmy fokarium i
wypłynęliśmy na krótki rejs statkiem. Ta atrakcja zapewne przez
wszystkich zostanie zapamiętana najdłużej, bowiem pomimo
tego, że morze wydawało się spokojne, to wszyscy mogli poczuć
się jak na pirackiej wyprawie. Podczas pobytu nad morzem nie
zapomnieliśmy o śpiewie i tańcu. We Władysławowie wzięliśmy
udział w Biesiadzie Kaszubskiej, gdzie mogliśmy zaprezentować
pieśni i tańce Górali Żywieckich. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się w Chludowie (okolice Poznania), gdzie wraz z
zaprzyjaźnionym Zespołem Pieśni i Tańca „Chludowianie”
wzięliśmy udział w Dożynkach gminy Stęszew w Modrzu.
Śpiewaliśmy podczas dziękczynnej Mszy Świętej, po której
barwnym korowodem udaliśmy się na miejsce uroczystości. Po
tradycyjnym obrzędzie dożynkowym przedstawiliśmy nasz
program taneczny licznej publiczności. Szczęśliwie wróciliśmy
do domu, wypoczęci i gotowi do dalszego działania.

Można nas spotkać podczas imprez, gdzie serwujemy placki ziemniaczane z blachy.
Dochód z ich sprzedaży pozwala nam działać cały rok, uzupełniać stroje i organizować
wolny czas naszym dzieciakom. Ponadto nadal szyjemy poszewki i wystawiamy je na
licytację dla Lenki Cholewy i Wiktorka Szczechowiaka, bo chcemy też dać coś o siebie i w
miarę możliwości pomóc. Przed nami kolejny sezon, który rozpoczniemy od wydania
nowej płyty z kolędami. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu facebook i dołączenia do
naszej zespołowej rodziny.

Co robimy poza koncertowaniem? 



PLACKI ZIEMNIACZANE 
znów rządziły w Milówce!

18 czerwca świętowaliśmy w Amfiteatrze nad Sołą
Noc Świętego Jana. W tym roku impreza była
dofinansowana ze środków unijnych przy pomocy
Euroregionu Beskidy.

NOC ŚW. JANA 
w góralskiej odsłonie
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W dniu 23 lipca już po raz czwarty odbyło się „Święto placka
ziemniaczanego”. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły
folklorystyczne, kapele góralskie, zespół „Dzień Dobry”, a całość
dopełnił koncert gwiazdy wieczoru – Zespołu „Pogwizdani”, który
pomimo niesprzyjającej pogody przyciągnął naprawdę całkiem sporą
publiczność. Były także warsztaty dla dzieci podczas, których z
ziemniaków powstawały ciekawe postacie, dmuchańce, pokazy
strażackie oraz gastronomia. 

Darmową degustację potraw regionalnych przygotował Zespół
Regionalny „Spod Kikuli” z Lalik, a na imprezie nie zabrakło
wspólnego ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek. Na
zakończenie można było podziwiać spektakularny show „Sława”
w wykonaniu tancerzy z bielskiego Teatru Ognia „Tesserakt”.

UDAŁO SIĘ ROZDAĆ  
2 TYSIĄCE 

PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH

W centralnym miejscu stały trzy dymiące piece, na których
cały czas piekły się placki ziemniaczane przygotowywane
przez Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Lalik. Od samego początku imprezy
utworzyły się dość pokaźne kolejki chętnych do ich
spróbowania, a do wyboru były okraszone masłem bądź
smalcem ze skwarkami. Pomimo tego, że w trakcie imprezy
przeszły trzy burze z ulewnym deszczem

Na scenie prezentowały się zespoły regionalne z
gminy Milówka, odbywały się też warsztaty wicia
wianków z kwiatów polnych i ziół, które później
symbolicznie puszczano na rzece.



DNI MILÓWKI ZA NAMI!
W dniach 2 i 3 lipiec w Amfiteatrze nad Sołą odbyło się coroczne święto
Gminy Milówka. W ciągu dwóch dni na mieszkańców i turystów czekało
wiele atrakcji. Nie zabrakło lokalnego folkloru i prezentacji kapel ZPiT
„Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki oraz ZR „Hulajniki”. Na scenie
pojawiły się również zespoły rockowe takie jak: Mothyfall i The Rubble
Sounds, które znalazły uznanie wśród młodzieży. W rytm muzyki latin jazz
wprowadził Dariusz Fijak Quartet, którego grupa czerpie inspiracje z
utworów takich mistrzów jak Chopin, Mozart i Bach. Gwiazdą sobotniego
wieczoru był Wojciech Cugowski z zespołem, który zaśpiewał utwory ze
swojej solowej płyty oraz te wykonywane wcześniej z zespołem Bracia.
Charyzmatyczny głos, balansowanie miedzy stylowym rockiem i bluesowymi
klimatami znalazło uznanie wśród publiczności.
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Podobnie było z niedzielną gwiazdą, którą był Zespół OLD BREAKOUT -
muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu BREAKOUT, założonego
przez Ojca Polskiego Bluesa - Tadeusza Nalepę. Trzeba przyznać, że takie
utwory jak: „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Gdybyś kochał, hej!”,
„Modlitwa” są ponadczasowe i nadal mają duże grono sympatyków. W
niedzielę zaprezentował się także Zespół Bartnicky, który wykonuje autorski
repertuar jak również utwory ludowe pochodzące z Beskidów we własnych
aranżacjach. Na czele grupy stoi Bogdan Bartnicki, urodzony na Zaolziu w
czeskich Beskidach. Była energia, radość na scenie oraz folkowe i klasyczne
brzmienia.

W tych dniach na terenie Gminy
przebywała delegacja z zaprzyjaźnionej
Gminy Rozogi oraz Rozoski Zespół
Ludowy, który wystąpił na scenie.
Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich
„Wesołe Babeczki” i Stowarzyszenie
„Aktywni Razem” z Rozóg miało swoje
stoisko ze smakowitymi potrawami i
pięknym rękodziełem. Swoje wokalne i
taneczne umiejętności zaprezentowała
też grupa mieszkańców z Ukrainy
przebywająca na terenie Milówki. 

W ramach Dni Milówki odbywały się również imprezy towarzyszące takie
jak: IX Grand Prix Beskidów w ramach IV Otwartych Mistrzostw Śląska w
Siatkówce Plażowej, Classic Day czy wystawa pojazdów zabytkowych oraz
Wystawa Psów Rasowych.



Pandemia COVID 19 częściowo pokrzyżowała plany organizatorów Żywieckich Godów 2022.
Udało się przeprowadzić dzień plenerowy przy Amfiteatrze nad Sołą, ale skubanie pierza,
degustacja potraw i potańcówka ze względu na obowiązujące obostrzenia musiały zostać
odwołane. 

W myśl znanego przysłowia 

prezentacje odbyły się w sierpniu przy Muzeum „Stara Chałupa”. 

DZIADY NOWOROCZNE 
w lecie?

„CO SIĘ ODWLECZE, TO NIE UCIECZE”

Impreza pn. Wspomnienie tradycji „Godnych
Świąt”, była okazją do prezentacji Dziadów -
grupy "Kamieńcoki" z Milówki w dosłownie letniej
scenerii. Ponadto wokół muzeum można było
zobaczyć jakie prace wykonywano kiedyś w
gospodarstwie, m.in.: pranie, prasowanie,
kiszenie kapusty, haftowanie i wyrób masła. Nie
zabrakło degustacji potraw i występu kapeli
góralskiej. 

W niedzielę Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
zaprezentowały tradycyjne skubanie pierza, a
chałupę odwiedziła grupa Pastuszków oraz
„Szlachcice” ze Zwardonia. Imprezę wzbogaciła
wystawa masek Dziadów Noworocznych
autorstwa Bartłomieja Potasiaka oraz warsztaty
rękodzieła ludowego.

Pomimo tego, że wiele osób dziwiła taka
tematyka imprezy, plusem jest to, że bardzo
duża grupa turystów przybywających w tym
czasie w Milówce mogła zobaczyć te piękne
tradycje i je poznać. Dwuletnie zadanie pn.
Cykl imprez „Żywieckie Gody”
dofinansowane jest ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.

Wakacje szybko minęły, ale dla dużej grupy dzieci, które
skorzystały z kreatywnych zajęć organizowanych przez
GOK był to zapewne mile spędzony czas. Dwa razy w
tygodniu w sali warsztatowej odbywały się zajęcia
plastyczne, bibułkarskie, tworzenia ozdób z recyklingu i
malowania drewnianych zabawek. Ponadto udało się
„wyczarować” piękne lalki z drewnianych łyżek oraz
pachnące i kolorowe wianki zrobione z polnych ziół i
kwiatów.

Przeprowadzono również dodatkowe zajęcia plenerowe z
malarstwa farbami olejnymi, warsztaty zielarskie oraz
tworzenia makiety „Starej Chałupy” z papieru. Dzieci
miały okazję też zamienić się w małych szefów kuchni,
sami wykonali czapki kucharskie, a potem uczestniczyli w
przygotowaniu gofrów, które oczywiście ze smakiem
degustowali. Cieszymy się, że zajęcia kolejny raz cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem i zapraszamy na
kolejne, które już przed świętami Bożego Narodzenia.

,

ARTYSTYCZNE WAKACJE z GOK-iem

KÓŁKO PLASTYCZNE
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia kółka plastycznego, które startują od 8
września. Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 33 8637-399



OTWARCIE NOWEGO MIEJSCA 
REKREACYJNO – BIWAKOWEGO 
W DOLINIE CĘPIELI W NIELEDWI 16.06.2022
Tego burzliwego dnia mieszkańcy Nieledwi udowodnili, że potrzebują miejsca, 
gdzie mogą poczuć ducha wspólnoty wiejskie. I tak się stało, mimo fatalnej pogody!

DOLINA CĘPIELI TO WYJĄTKOWO
PIĘKNE I DZIKIE MIEJSCE,

Pomysł stworzenia miejsca rekreacyjno –
biwakowego w Dolinie Cępieli zrodził się
w Etnoscholi, grupie,która skupia nie
tylko dzieci, chcące pielęgnować
dziedzictwo swoich przodków oraz
aktywnie i twórczo spędzać czas, ale
także ich rodziców (zarówno matki jak i
ojców), którzy rozumieją że przyszłość ich
dzieci, a także rozwój całej wsi zależy od
ich zaangażowania i skupienia wokół
siebie wszystkich ludzi dobrej woli.

zwłaszcza że sąsiaduje z Sybirką, z tej strony
porośnięta taka gęstwiną krzewów i drzew, że stała
się siedliskiem rozmaitych, często bardzo rzadkich
zwierząt. Są tu oczywiście jelenie, które swoją
obecność zaznaczają szczególnie w okresie rykowiska,
są dziki, sarny, borsuki, lisy, różne gatunki płazów,
gadów. Na wielką uwagę zasługuje ptactwo, które tu
zbudowało swoje gniazda. Jest tu liczna populacja
jastrzębi, kruków, pliszek,sójek etc. Długo można by
pisać o walorach przyrodniczych i możliwościach
turystycznych tej doliny. Meandrujący potok
Cępielanki, liczne rośliny chronione i wreszcie
wspomniane widoki na ,,kultową'' już dla nas
Nieledwian Zabawę, na Prusów,Suchą Górę i
Lipowską. Słyszałam nawet opinię że jest tu tak ładnie
jak w Dolinie Muminków!

Ludzie potrzebują takich miejsc, gdzie mogą oderwać
się od problemów dnia codziennego, a poza tym
pogłębić więzi rodzinne, sąsiedzkie i wiejskie. TO JUŻ
ZACZEŁO SIĘ DZIAĆ! Dlatego tak bardzo chcieliśmy,
aby ta dolina stała się ogólnodostępna. Podmokła
droga, brak terenu rekreacyjnego utrudniała ten
dostęp dla wielu ludzi: dla matek z dziećmi, starszych
ludzi i tych turystów, którzy niespecjalnie nie lubią
chodzić w kaloszach. Ludzie mają różne potrzeby i
dobrze. Na tym polega różnorodność ludzkości. Ale
potrzeby ludzi trzeba dostrzegać i je realizować w
miarę możliwości.

Najpierw był pomysł. Chcieliśmy ,aby dzieci miały takie miejsce, gdzie mogą spędzić przyjemnie czas. Potem był tylko zapał, zaangażowanie wielu
mieszkańców wsi, szczególnie rodziców dzieci z Etnoschol, ale również wielu innych. Zawsze mogliśmy liczyć na wyjątkową osobę jaką jest Krystyna Waligóra
będącą drogowskazem działań w Dolinie Cępieli,wspaniała aktywistka, etnolog, cudowny człowiek. W każdej sytuacji mogliśmy liczyć na wsparcie OSPw
Nieledwi pod przewodnictwem pana Marka Tetłaka. Zaczęło się od wydzierżawienia mieszkańcom Nieledwi tego miejsca dla celów rekreacyjno –
biwakowych przez kilku właścicieli, szczególnie państwa Dadaków, potem już było oczyszczanie terenu,koszenie,grabienie,gromadzenie
opału,przygotowanie miejsca na ognisko,tworzenie dla dzieci i młodzieży możliwości do różnego rodzaju rekreacji: boisko do siatkówki,piłki nożnej,
piaskownica, trampolina, huśtawki. No i w końcu przyszedł moment na utwardzenie najbardziej podmokłej części drogi, bo zbliżał się dzień otwarcia tego
terenu dla mieszkańców i gości. I TO SIĘ UDAŁO!!

A JAK TA INICJATYWA SIĘ ZRODZIŁA ?

Można, byłoby tu wymieniać wiele nazwisk,
ale najważniejsze, że znają je Nieledwianie,
którzy będą z tego miejsca korzystać. A może z
czasem turyści z innych wsi odkryją walory
Doliny Cępieli. To co się wydarzyło w związku z
tą inicjatywą, tak entuzjastycznego i
bezinteresownego, pozwala mieć nadzieje, że
będzie na to reakcja ludzi dobrej woli, którzy
pomogą nam ten projekt zrealizować do
końca.

WSZYSTKO WŁASNYMI
SIŁAMI I RĘKAMI
MIESZKAŃCÓW 



W sobotę Nasze zespoły kategorii U-11 oraz U-9 wystąpiły w Orzeszu w prestiżowym turnieju
FIRE PRO CUP . W zmaganiach prowadzonych bez klasyfikacji końcowej wystąpiło dziesięć
zespołów. Rywalizacja przebiegała w bardzo miłej atmosferze a dla wszystkich uczestników
turnieju organizator przygotował wiele pozaboiskowych atrakcji.
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Drużyna żaczków miała przyjemność rywalizacji z zespołami: Niepokorni Orzesze, KS Świerkalny, UKS
Warszowice, Gwiazda Ruda Śląska. W każdym spotkaniu LISKI prezentowały się bardzo dobrze
zdobywając wiele pięknych bramek i czerpiąc wiele radości z meczowej rywalizacji. W starszej kategrorii
Nasz zespół rozegrał niezwykle zacięte spotkania z zespołami: Niepokorni Orzesze , UKS Katowice,
Polonia Łaziska, UKS Warszowice zdobywając kolejne cenne boiskowe doświadzczenia.

Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne dla Naszych młodzików którzy rozpoczęli rywalizację w I
lidze wojewódzkiej młodzików. W pierwszych trzech spotkaniach Liski zanotowały dwie porażki oraz
jeden remis, na pierwsze zwycięstwo LISKÓW musieliśmy czekać do czwartej kolejki, w której to po
niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonujemy Odrę Wodzisław 2-1 , bramki na wagę trzech
punktów zdobyli Filip Wojtas oraz Sebastian Słowik.

Zmagania na tym szczeblu rozgrywek
są nagrodą za cięzką pracę jaką
wykonują w niemal w niezmienonym
składzie od sześciu lat i wielkim
wyróżnieniem. W krótkiej historii
Naszego klubu jest to druga okazja do
rywalizacji na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym w województwie
śląskim , w 2017 roku w pierwszej lidze
młodzika młodszego oraz młodzika
 rywalizowali zawodnicy z roczników
2005/2006.

W pierwszym tygodniu sierpnia , czterdziestu siedmiu
Naszych wychowanków uczestniczyło w projekcie
“AKTYWNE WAKACJE Z LISKAMI” którego celem była
aktywizacja dzieci w okresie wakacyjnym. Zadanie zostało
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2022.

Podbeskidzie Bielsko Biała
Winners Gołkowice
MFK Dolny Kubin (SVK)
Salos Dąbrowa Górnicza
AKS Niwka

Dla uczestników półkoni był to niezwykle intensywny czas
podczas którego uczestnicy  opróćz codziennych treningów
miały przyjemność rozegrać kilka gier kontrolnych z zespołami 

Codzienne zajęcia sportowe były urozmaicane górskimi wyprawami na Hale Boraczą oraz
Krawców Wierch po którego zdobyciu liski regenerowały się przez kilka godzin w Geo Parku w
Glince. W środę wybraliśmy się na wycieczkę do Dolnego Kubina która dostarczyła wszystkim
liskom wiele wrażeń i była okazją do zapoznania się z historią Słowacji dzięki wizycie na nie
zwykle urokliwym położonym nieopodal tego pięknego miasta , Orawskim Zamku powstałym
1241 roku.



Koszt powstania boiska naturalnego szacowany jest na około 100 tys.
zł , bardzo dziękujemy za każde wsparcie które umożliwi setką dzieci
z Naszych terenów  rozwijanie swoich talentów i pasji na pięknym
boisku położonym w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w
Milówce.

Jak wesprzeć budowę boiska ?
Serdecznie zachęcamy wszystkie firmy i instytucje do wsparcia
inwestycji oferując w zamian szeroki zakres reklamy .
Rodzaje:

umieszczanie reklam sponsorów i/lub ich produktów na
strojach zawodników, dresach, czepkach
umieszczenie informacji o sponsorze i/lub jego produktach w
publikacjach prasowych o klubie lub organizowanych przez
niego imprezach,
organizacja imprez sportowych dedykowanych Sponsorowi (np.
Mundialito, Lisek CUP),
reklama na stronie internetowej www.uksmilowka.pl oraz na
stronie www.mundialito.pl
posty reklamowe
reklama na boksach dla rezerwowych

a) Wpłata dowolnej kwoty na konto klubu PKO SA 62 1240 4881 1111 0010
6200 8045 z dopiskiem ” BOISKO DLA LISKÓW”

b) Zakup pamiątkowej cegiełki w kwocie 200 zł , dzięki zakupowi cegiełki
każdy rodzic dziecka trenującego w klubie będzie zwolniony z opłacania
składek członkowskich do końca roku 2022.

Zainteresowane firmy i instytucje
prosimy o kontakt telefoniczny w
celu ustalenia szczegółów:

+48 881 217 703
+48 667 284 696
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KONTROLEKONTROLE DOTYCZĄCE DOTYCZĄCE
SPALANIA ODPADÓWSPALANIA ODPADÓW  
W PIECACH GRZEWCZYCHW PIECACH GRZEWCZYCH

W RAMACH ZAPISÓWW RAMACH ZAPISÓW PROGRAMU OCHRONY PROGRAMU OCHRONY
POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWAPOWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA    ŚLĄSKIEGOŚLĄSKIEGO  
I TZW. "UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ".I TZW. "UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ".

W przypadku podejrzenia spalania niedozwolonych odpadów
pobrany materiał będzie wysłany do analizy w akredytowanym
laboratorium. Jeżeli prowadzący kontrolę spotka się z jej celowym
utrudnianiem bądź uniemożliwianiem, na miejsce wzywany będzie
patrol policji, bowiem odmowa wejścia na posesję lub utrudnianie
kontroli spełnia znamiona przestępstwa. Kontrolowanemu w takim
wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 – art. 225 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Przypominamy, że w domowych paleniskach jest bezwzględny zakaz
palenia takich materiałów jak np.: opakowań z tworzyw sztucznych,
gumy, starych ubrań, folii, opon, starych mebli, płyt laminowanych
czy wiórowych. Spalanie tego typu przedmiotów powoduje
uwalnianie się niebezpiecznych związków chemicznych mających
negatywny wpływ na otaczające nas środowisko oraz zdrowie nasze i
naszych bliskich.

Warto więc pamiętać że nielegalne spalanie odpadów stanowi
wykroczenie o którym mowa w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, a jego sprawca podlega karze grzywny bądź aresztu.

Czynności kontrolne przeprowadzane będą przez upoważnionych do
tego na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska pracowników Urzędu Gminy. Kontrole będą
rutynowe  i planowane (w ramach realizacji obowiązków tut.
Organu) lub interwencyjne (w związku z zawiadomieniami o
nieprawidłowościach otrzymywanymi telefonicznie, ustnie,
pisemnie lub drogą elektroniczną, również anonimowe). Oznacza to,
że niezależnie od podejrzeń, kontroli może zostać poddany każdy
budynek w Gminie Milówka. 

W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren
nieruchomości prywatnych i może przeprowadzić badania i wykonać
inne niezbędne czynności kontrolne, w tym pobrać próbki z
paleniska.

Na terenie Gminy Milówka na bieżąco przeprowadzane są kontrole
dotyczące przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie spalania niedozwolonych materiałów w piecach centralnego
ogrzewania, spełniania przez te piece parametrów oraz rodzaju
stosowanego paliwa 



Kamesznica, ul. Beskidzka Kamesznica, Fajkówka Kamesznica, Fajkówka

Milówka, ul. Kasztanowa Milówka, ul. Kolejowa Milówka, ul. Limbowa Milówka, ul. Stroma

Laliki, Kotłówka Laliki, Stańcówka Laliki, Za Potokiem Szare, Suche

Trwają prace przy remontach 
nawierzchni dróg gminnych

Jak już pisaliśmy we wcześniejszym numerze, Gmina Milówka otrzymała z Programu „Polski Ład”  środki finansowe na
poprawę nawierzchni dróg gminnych oraz remonty mostków. W chwili obecnej trwają prace remontowe, których
zakończenie planowane jest na listopad 2023 roku. Łączny koszt inwestycji to ok 9,5 mln zł, w tym ponad 500 000,00 zł
wkładu własnego z budżetu Gminy Milówka.


