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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » - Kompostowanie w przyszłości mogłoby się odbywać w specjalnie przystosowanych reaktorach,
które w wyniku reakcji egzotermicznej i rekuperacji ciepła znacznie przyspieszą proces otrzymywania kompostu - zapowiada nowy prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu, Jan Makowski.

Kompostowanie przyszłości w Raciborzu
wania kompostu. Temperatura
w takiej instalacji dochodzi do
70 stopni Celsjusza i to ciepło
nie jest tracone. Przy okazji taka
produkcja, z racji odbywania się
wewnątrz wspomnianego reaktora, nie wydzielałaby odorów –
mówił na temat planów modernizacyjnych prezes ZZO.
- Rozbudowa kompostowni
umożliwiająca dwukrotne zwiększenie jej możliwości produkcyjnych jest też sposobem na przygotowanie się spółki i miasta do
przyszłości tj. do wymagań formalnoprawnych i wskaźników
wynikających z regulacji unijnych oraz prawodawstwa krajowego - dodał Makowski.
W duchu idei Gospodarki
Obiegu Zamkniętego, wytwarzany przez siebie kompost ZZO
sprzedaje jako tani i w pełni ekologiczny nawóz. - Posiadamy odpowiednie certyfikaty Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi świadczące o tym, że produkowany
przez nas kompost jest nawozem w stu procentach pochodzenia naturalnego – dodał prezes
Makowski.
Prócz planów modernizacyjnych, ZZO chce uruchomić
w najbliższym czasie kolejne
usługi dla mieszkańców Raciborza oraz położyć nacisk na

edukację w zakresie gospodarki
odpadami, recyklingu czy wykorzystania najbardziej ekologicznego nawozu. W tej sprawie już
wkrótce zostanie podpisany list
intencyjny z Arboretum Bramy
Morawskiej. Wspomniano również, że wynik finansowy spółki
jest zadowalający.
Podczas konferencji wskazano również na inne potencjalne kierunki rozwoju gospodarki
odpadowej w Raciborzu. Przykładem jest chociażby produkcja ciepła i energii elektrycznej.
Alternatywnie istnieją na rynku
również inne innowacyjne metody przewarzania odpadów, wykorzystujące uwalniany w procesie fermentacji gaz lub uzyskuje
się przyjaznymi dla środowiska
metodami tzw. zielony wodór.

Procesy te usprawniają całą
gospodarkę odpadami poprzez
produkcję energii elektrycznej,
ciepła lub jako paliwa do napędu maszyn. Finansowanie tych
technologii w szerokim zakresie można uzyskać poprzez programy wsparcia zewnętrznego,
ponieważ wpisują się one w zieloną politykę unijną i krajową –
stwierdził szef ZZO.
Prezes zapewnił również, że
zarówno kadrę jak i zarząd spółki tworzą wyłącznie profesjonalne i kompetentne osoby. Zaznaczył, że dialog z pracownikami
i zarządem jest ciągle prowadzony, dzięki czemu czuje wsparcie
otaczających go ludzi co dobrze
rokuje na przyszłość.
(um)

fot. Robert Ambroziewicz

Zakład ten jest częścią systemu gospodarowania odpadami, na który składają się jeszcze
odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne oraz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Obecnie zarówno wywozem jak
i zagospodarowaniem odpadów
zajmują się podmioty gminne,
natomiast RIPOK działa na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Aktualnie przed zakładem
stoją perspektywy efektywniejszego wykorzystania odpadów
zielonych. Kompostownia, która w obecnej formie przetwarza
około 4000 ton odpadów zielonych rocznie, ma być zmodernizowana. Według prezesa Jana
Makowskiego wykorzystanie odpowiedniej technologii pozwoli
zwiększyć ilość przetwarzanego surowca nawet dwukrotnie
wykorzystując do tego celu taką
samą powierzchnię.
Kompostowanie w przyszłości mogłoby się odbywać w specjalnie przystosowanych reaktorach, które w wyniku reakcji
egzotermicznej i rekuperacji
ciepła (odzyskiwanie energii
cieplnej z procesów fermentacyjnych, gnilnych) znacznie
przyspieszą proces otrzymy-

30 kwietnia odbędzie się
sprzątanie Meandrów
Czysta Odra - pod takim hasłem wszyscy chętni będą mogli
wziąć udział w akcji na odcinku
od mostu w Chałupkach do Zabełkowa. - Zapraszamy wszystkich chętnych na sprzątanie
rzeki Odry na odcinkach most
kolejowy w Chałupkach - wieża
widokowa - most w Zabełkowie.
Zbiórka 30 kwietnia około godziny 10.00 pod klubem Meander
w Chałupkach. Będą do wypożyczenia (za free) kajaki od naszych
partnerów (Pagajos, Szkółka Pły-

wacka Pietrzyk, Bonaventura).
Dostaniecie worki, ale zabierzcie
rękawice! Po przepłynięciu do
przystani w Zabełkowie, zostawiamy śmieci, którymi zajmie
się nasza Gmina Krzyżanowice. Transportujemy się pod klub
Meander, gdzie palimy ognicho,
pieczemy kiełbaski, gadamy
o kajakach i dobrze się bawimy!
wszystko to pod patronatem Akcji Czysta Odra, która odbywa się
w całej Polsce w majowy weekend! - zachęcają organizatorzy.

Racibórz » Pieniądze zostaną przeznaczone na Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz
na lata 2018-2028.

Miasto zaciągnie ponad milion
złotych pożyczki z WFOŚiGW
Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 012 500 zł. Jej
spłata nastąpi w latach 2023-2031
z dochodów własnych gminy.
- Miasto Racibórz realizuje
„Program ograniczenia niskiej
emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028” przyjęty przez Radę Miasta. Głównym celem pro-

gramu jest kontynuacja działań,
które pozwolą na ograniczenie
występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji szkodliwych w powietrzu
na terenie miasta poprzez system dofinansowania modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych - napisał prezydent w uzasadnieniu.
(w)

Ratusz zlecił projekt
Śląskie chroni pszczoły. 200 tys. do podziału Parku Zachodniego
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadanie publiczne
w obszarze ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla
pszczół”. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej
pszczół miododajnych, owadów
zapylających i roślin oraz edukacja ekologiczna i promocja
w zakresie pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.
Wnioski przyjmowane są od 8
do 29 kwietnia.
Konkurs skierowany jest
do organizacji pozarządowych
- stowarzyszeń, związków,
spółdzielni socjalnych i fundacji zawodowo zajmujących
się pszczelarstwem. Wsparcie
przeznaczone jest na pielęgna-

cję i ochronę cennych siedlisk
roślin dla pszczół i owadów zapylających, poprzez zasiew rodzimych roślin miododajnych
na terenie Województwa Śląskiego. Dofinansowanie przeznaczone może być też na
działania edukacyjne, m.in.
zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę
o roli pszczół w środowisku,
ich ochronę oraz przykłady
dobrych praktyk związanych
z rozwojem pasiek i hodowli.
Zadaniem konkursu jest także
promocja pszczelarstwa, propagowanie ochrony i roli pszczół
i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów
pszczelich oraz ich walorów
zdrowotnych i odżywczych.

Dofinasowanie otrzymają
zadania realizowane do końca września br. na terenie województwa śląskiego. Równocześnie ogłoszono konkurs dotyczący naboru kandydatów
wskazanych przez organizacje
pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, oceniającej merytorycznie oferty
złożone w ramach otwartego
konkursu ofert.
Warto przypomnieć, że „Śląskie dla pszczół” to kolejne obok
funkcjonującego w regionie od
2008 roku programu „Owca
Plus” działanie nakierowane na
ochronę środowiska przyrodniczego i tradycyjnych gałęzi gospodarki. Dzięki realizacji programu „Owca Plus” przywrócono do użytkowania rolnicze-

go ponad 600 ha hal, łąk i polan
górskich w Beskidach oraz 100
ha muraw kserotermicznych na
Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się
pogłowie owiec ras rodzimych.
W pierwszym roku funkcjonowania programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w 2021
roku zgłoszono ich do programu już ponad 5000 sztuk. W tym
okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także
jagnięciną. Przywrócono jednocześnie wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych
z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej.
Slaskie.pl

fot. Urząd Miasta

Racibórz » Rusza pierwsza edycja programu „Śląskie dla pszczół”. Na realizację wybranych zadań Zarząd Województwa Śląskiego w 2022 r. przeznaczył 200 000 zł.

Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie projektu budowlanego dla zagospodarowania
terenu nieużytków przy ul. Jana Pawła II w Raciborzu pod
park rekreacyjno-wypoczynkowy tzw. „Park Zachodni”
obejmującego m.in.: zagospodarowanie terenu parku wraz
z urządzeniem zieleni, plac
zabaw, ogólnodostępny szalet
kontenerowy, instalację zasilania elektrycznego i lokalizację

punktów świetlnych dla potrzeb
oświetlenia terenu oraz obiektu
szaletów wraz z przyłączeniem
do sieci, instalację wodno-kanalizacyjną dla zagospodarowania terenu parku i obiektu
szaletu wraz z przyłączem do
sieci, monitoring terenu i obiektów wraz z włączeniem do sieci teletechnicznej monitoringu
miejskiego.
(w)

