
ENERGIA
SŁONECZNA

JANÓW–PONIK
(woj. śląskie)

Słońce jest praźródłem wszelkich energii na ziemi, dostarczało i dostarcza ciągle ogromnych ilości
energii. Energia słoneczna jest niewyczerpalna i będzie dostarczana tak długo, jak długo będzie
istniał system słoneczny. Przetwarzanie energii słonecznej w energię cieplną czy elektryczną nie po-
woduje żadnych szkodliwych emisji. Jest to najczystsze źródło energii.
Energię słoneczną można wykorzystywać poprzez zastosowanie specjalnych systemów do pozyski-
wania i akumulowania energii słonecznej tj. kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

GMINA
Miejscowość Ponik-Dziadówki należy
do gminy Janów – gminy członkowskiej
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”.
Gmina ta położona jest na Jurze Krakow-
sko – Częstochowskiej w odległości 20 km
od Częstochowy i 90 km od Krakowa, zaj-
muje obszar 14 700 ha, z czego użytki rolne
stanowią 45% tj. 6 676 ha, a 52% tj. 7 534
zajmują lasy. W 22 wsiach położonych
na terenie gminy mieszka ok. 6 000 osób.
Gmina Janów jest niezwykle atrakcyjna
turystycznie. Położona jest na terenach
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,
na bazie którego projektowany jest Jurajski
Park Narodowy. Dla zachowania najpiękniejszych miejsc utworzono rezerwaty przyrody:
Parkowe, Bukowa Kępa, Ostrężnik, Kaliszak, Stawki.

Sytuacja gospodarcza gminy jest trudna. W latach 90 nastąpiło zubożenie tutejszej lud-
ności. Brak miejsc pracy spowodował wzrost wskaźnika bezrobocia do 16,2%. Rozdrob-
nienie gospodarstw oraz gleby niskiej klasy miały wpływ na upadek rolnictwa na tym tere-
nie. Przestawienie gminy typowo rolniczej na turystyczną wymaga jednak zmiany systemo-
wej. Władze gminy upatrują szans na rozwój tego terenu w zwiększeniu ruchu turystycz-
nego. W związku z planowanym wzrostem ilości ludzi przebywających czasowo na terenie
gminy, musi ona rozwiązywać problemy zagrożeń środowiska tj. zainwestować w ochronę
wód, powietrza, gleby. Przez okres 10 lat gmina Janów podejmowała różnorodne działania
zmierzające do ochrony środowiska. Wybudowano kanalizację i trzy oczyszczalnie ście-
ków w miejscowościach Złoty Potok, Janów-Ponik i Sokole Pole, chroniące ujęcie wody dla
miasta Częstochowy oraz rzekę Wiercicę od źródeł. W latach 1994–1998 zmodernizowano
kotłownie w szkołach podstawowych, gdzie wymieniono kotły węglowe na olejowe.

Swoją siedzibę na terenie gminy mają Nadleśnictwo „Złoty Potok”, Zespół Jurajskich Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Jurajski Bank Spółdzielczy oraz PKO BP.

Dane klimatyczne:
Średnie roczne temperatury: od +6 ◦C do +8,8 ◦C.
Średnia prędkość wiatru: 4 m/s.
Ilość dni słonecznych w roku: 66.
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Energia słoneczna Janów-Ponik (woj. śląskie)

TŁO PROJEKTU
Pod koniec 2001 r. Częstochow-
skie Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Przemysłowego nieodpłatnie
przekazało Ośrodek Wczasowy
w Dziadówkach częstochowskiej
Caritas. Ośrodek ten położony
jest w lesie w Poniku – Dziadów-
kach koło Janowa, nad dwoma
niedużymi stawami. Ośrodek
po gruntownym remoncie został
oddany do użytku w czerwcu
2002 roku. Caritas organizuje tu
latem kolonie dla dzieci z biednych
rodzin, a także wypożycza ośrodek
na różne imprezy: wesela, przy-
jęcia itp. W 2002 roku w ośrodku
na koloniach przebywało prawie
1000 dzieci.

Koncepcja zainstalowania kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej jest wynikiem starań kierownictwa ośrodka, aby czyste powietrze pozwoliło dzieciom
wypoczywać w komfortowych warunkach. Ponieważ Ośrodek funkcjonuje głównie latem,
kolektory słoneczne zaopatrują Ośrodek w wystarczającą ilość ciepłej wody. Decyzję o za-
montowaniu kolektorów podjął dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Ksawery
Sokołowski. Cała inwestycja, której koszt wyniósł 30 000 zł, była finansowana z funduszy
Caritas.

OPIS PROJEKTU

Na dachu budynku Caritas, w którym znajdują się łazienki, zamontowano kolektory sło-
neczne typu VITOSOL 200 firmy VIESSMANN wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę użyt-
kową. Założono trzy kolektory o powierzchni absorbera 2 m2 każdy, co daje łącznie 6 m2

powierzchni. Vitosol 200 jest to próżniowy kolektor rurowy z przepływem bezpośrednim
i powłoką typu Sol-Titan. Potrafi optymalnie wykorzystywać słońce: rury z powierzchniami
absorbującymi można obracać w kierunku słońca. Kolektor Vitosol 200 jest urządzeniem
o dużej wydajności, idealnym do montażu niezależnie od miejsca. Zaletami tego kolektora
są:
• całkowite bezpieczeństwo eksploatacji i duża trwałość dzięki odpornym na korozję ma-

teriałom wysokiej jakości, takim jak: szkło solarne, miedź i stal szlachetna oraz dzięki
trwałemu próżnio-szczelnemu połączeniu szkła i metalu,

• wysoka sprawność dzięki absorberowi z powłoką typu Sol-Titan o przepływie bezpośred-
nim i próżniowym rurom kolektora,

• wypróbowany system wtykowy firmy Viessmann dla połączenia kilku kolektorów w jedno
pole, przy czym nie jest konieczne dalsze orurowanie i kosztowna izolacja cieplna – dla
ułatwienia montażu zasilanie i powrót w części solarnej przyłączane są po jednej stronie,

• bezpośredni przepływ przez rury, tym samym uniwersalne zastosowanie do montażu
na dachach ze spadkiem, na fasadach i dachach płaskich bez wsporników,

• posiadanie symbolu ochrony środowiska „Błękitny Anioł”, test jakościowy Instytutu SPF
w Rapperswil.
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Energia słoneczna Janów-Ponik (woj. śląskie)

Próżniowy kolektor rurowy firmy VIESMANN

VIESSMANN Vitosol 200

Powierzchnia absorbera 2 m2

Wymiary całkowite:
• szerokość 1450 mm
• wysokość 2028 mm
• głębokość 138 mm
Masa (z izolacją cieplną) 48 kg

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Przetwarzanie energii słonecznej w energię cieplną nie powoduje żadnych szkodliwych emi-
sji. Jest to najczystsze źródło energii odnawialnej. Z dotychczasowych obserwacji i doświad-
czeń inwestorów wynika, że inwestycja w tej klasy instalację do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej, wykorzystującą kolektory słoneczne, może osiągnąć zwrot nakładów w okresie
9–11 lat, dzięki czemu stanowi alternatywę dla instalacji zasilanej energią elektryczną.
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Energia słoneczna Janów-Ponik (woj. śląskie)

WIĘCEJ INFORMACJI

Ks. Ksawery Sokołowski
Dyrektor
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, ul. Staszica 5
tel./fax: (34) 368 05 82
fax: (34) 365 05 82
e-mail: caritas@czestochowa.opoka.org.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Jarosława Zasuń POLSKA SIE Ć

we współpracy z Wojciechem Synowiec (Urząd Miasta Janów)
w ramach projektu pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie
dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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