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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fundusz szkoli kandydatów
na Energetyków Gminnych

nansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3
Racibórz » 27 lutego oraz 6 marca 2019 roku Doradcy Energetyczni z Wspieranie efektywności enerWFOŚiGW w Katowicach zakończyli dwa cykle szkoleń skierowanych getycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3. Na zakończedo kandydatów na Energetyków Gminnych. W sześciodniowym szko- nie,
każdy uczestnik otrzymał
leniu wzięły udział 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały zaświadczenie potwierdzające
uczestnictwo w Szkoleniu dla
rekomendacje władz gminnych.
kandydatów na Energetyków
Gminnych.
eco
Uczestnicy szkolenia uzy- ramach programu Czyste poskali wiedzę z zakresu efek- wietrze. Szkolenie zostało sﬁtywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz
odnawialnych źródeł energii.
Na spotkaniach omawiane
były również uwarunkowania
prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin, także możliwości uzyskania wsparcia ﬁnansowego na realizację
tego typu inwestycji, w tym w

OZE szansą na innowacyjne rolnictwo
Region » Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich
rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym
z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Wydarzenia zostały
objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia odbędą się w dniu
3 kwietnia o godzinie 9:00 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Wyszyńskiego 70/126,
42-200 Częstochowa. Najważniejsze tematy: uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE, praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji
OZE (biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne, instalacje
fotowoltaiczne, kotły na biomasę), ﬁnansowe wsparcie operacyjne (prosument, taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
aukcje), wsparcie inwestycyjne
z zakresu OZE.
Wśród prelegentów znajdą
się m.in.: użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji
OZE, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska
S.A., przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nie zabraknie również czasu
na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Nabór
uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR. Rejestracja na
szkolenie pod numerem telefonu 660 412 651.
http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/szkolenia-oze

Gaz ziemny lekiem na smog
Racibórz » Miedonia i Markowice - do mieszkańców tych dwóch dzielnic Raciborza dotarli już samorządowcy
z informacją o możliwości przyłączenia do sieci gazowej celem wprowadzenia ekologicznych źródeł ciepła.
7 marca w miedońskiej remizie OSP odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące
rozbudowy sieci gazowniczej
w dzielnicy. Uczestniczyli w
nim przedstawiciel ﬁrmy Polska Spółka Gazownictwa Mariusz Budny, Prezydent Miasta
Dariusz Polowy oraz wiceprezydenci Michał Fita i Dominik
Konieczny. Spotkanie zorganizowano na wniosek radnego z
Miedoni Józefa Galli.
W trakcie spotkania pan
Budny przedstawił w sposób
kompleksowy warunki podłączenia się do sieci gazowej i
wskazał na zalety takiego rozwiązania. Przedstawiciel PSG
zauważył, że w chwili obecnej
ogrzewanie domu gazem jest
porównywalne pod względem
kosztów z ogrzewaniem domu
piecem na węgiel. Dyrektor ds.
Rozwoju Rynku PSG wskazał,
że dla ﬁrmy jest bardzo ważne,
by mieszkańcy złożyli wnioski
o określenie warunków przyłączenia się do sieci. Dla ﬁrmy jest
to bowiem deklaracja zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się do sieci, co powo-

duje, że przedsiębiorstwo ma
obowiązek później prowadzić w
tym miejscu rozbudowę gazociągu. Przedstawiciel PSG bardzo
mocno podkreślał, że złożenie
takiego wniosku jest jedynie deklaracją i nie rodzi żadnych skutków dla mieszkańców, zwłaszcza
skutków ﬁnansowych.
Po prezentacji pana Budnego głos zabrał Prezydent Dariusz Polowy, który gorąco zachęcał mieszkańców Miedoni
do skorzystania z okazji i przyłączenia się do sieci. Prezydent
wskazywał na szereg korzyści
z tym związanych– komfortu
korzystania z kotła gazowego, coraz wyższych cen węgla,
zmniejszenia niskiej emisji.
Prezydent Polowy wskazał również, że montaż kotła gazowego jest również odpowiedzią na
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Czyste powietrze na zamku
Prezydent Dariusz Polowy
organizuje otwarte spotkanie z
wiceprezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adamem Lewandowskim.
Wiceprezes Funduszu opowie
o programie Czyste Powietrze,

Program usuwania

dzięki któremu można pozyskać nawet 90 proc. na wymianę źródła ciepła. Podczas spotkania przewidziano zadawanie
pytań oraz indywidualne konsultacje. Spotkanie odbędzie
się na raciborskim zamku, 26
marca o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanych tematem.

azbest (wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi bądź właściciela nieruchomości lub najemcy);
 wstępna wycena demontażu,
transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest
Wykaz dokumentów, których
(wykonana przez ﬁrmę wykozłożenie jest wymagane wraz z
nującą) lub zawarta umowa
wnioskiem o doﬁnansowanie:
na wykonanie pracz ﬁrmą
 nie starszy niż 3 miesiące
wykonującą ( zawierająca
odpis z księgi wieczystej
dane ze wstępnej wyceny);
lub kopia ważnego aktu no-  kolorowe zdjęcie budyntarialnego potwierdzający
ku (z którego usuwany bęwłasność nieruchomości;
dzie azbest) pozwalające na
 ocena stanu i możliwości
identyﬁkację nieruchomości
bezpiecznego użytkowania
(min 2 zdjęcia).
um
wyrobów zawierających

azbestu w Krzanowicach
Zainteresowani usunięciem
azbestu ze swoich nieruchomości w gminie Krzanowice
proszeni są o składanie wniosków do 29.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim. Formularz
wniosku można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony
internetowejhttp://www.krzanowice.pl zakładka: Ochrona
środowiska.

zapisy Uchwały Antysmogowej
Województwa Śląskiego, które
już za kilka lat nie pozwolą na
używanie starszych kotłów na
węgiel. Włodarz zwrócił uwagę
również na to, że przyłączenie
domu do sieci gazowniczej powoduje wzrost wartości nieruchomości.
Po spotkaniu mieszkańcy
mieli możliwość sięgnięcia po
wnioski o określenie warunków
przyłączenia się do sieci. Zainteresowanie tematyką jest bardzo duże, na co wskazuje frekwencja. Sala była wypełniona
po brzegi. Większość z obecnych sięgnęła po rozdawane
na spotkaniu wnioski.
Podobne spotkanie odbyło
się 21 marca w szkole w Markowicach.
um

