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

» Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o doﬁnansowaniu zadania pod nazwą „Ochrona zagrożonych
wyginięciem zwierząt w 2015/2016 roku w Nadleśnictwie Świerklaniec”. Na terenie
nadleśnictwa występują rzadkie i chronione gatunki ptaków, płazów oraz gadów, dla
których należy stworzyć optymalne warunki lęgowe i bytowe.

Fundusz wspiera ochronę

zwierząt zagrożonych wyginięciem
Zgodnie z instrukcją ochrony
lasu w Nadleśnictwie Świerklaniec głównym czynnikiem zagrażającym rodzimej awifaunie
jest zanik bądź degradacja naturalnych siedlisk, skutkujące
niedostatkiem miejsc gniazdowych i pokarmu. Tereny leśne
nadleśnictwa to lasy ochronne
znajdujące się w II bądź III streﬁe uszkodzeń przemysłowych.
W związku z tym nadleśnictwo
prowadzi przebudowę drzewostanów z pozostawieniem
drzew biocenotycznych, dziuplastych itp. Dodatkowo, aby
umożliwić utrzymanie licznej
populacji chronionych ptaków
w lasach, są wywieszane nowe
oraz wyczyszczone stare budki lęgowe. W okresie zimowym
(od późnej jesieni do wczesnej
wiosny, kiedy warunki atmosferyczne utrudniają zdobycie pokarmu) wykładana jest karma
dla ptaków. Dla płazów i gadów
zakładane są specjalne remizy
śródleśne, które spełniają funkcję bytową i dodatkowo są miejscem żerowania dla ptactwa.
Realizacja zadania przyczyni
się do zwiększenia populacji lokalnie występujących chronionych gatunków ptaków, gadów
i płazów oraz ssaków z rodziny
popielicowatych.

Efektem rzeczowym zadania będzie: zakup 900 kg karmy, czyszczenie 1 416 szt. budek lęgowych, zakup i wywieszenie 220 szt. budek lęgowych,
wykonanie 3 remiz śródleśnych,
wykonanie 3 szt. pojników, wysadzenie gatunków biocenotycznych, zakup i wywieszenie
100 szt. schronów dla nietoperzy. Dzięki przeprowadzonym

działaniom utrzymany zostanie prawidłowy stan liczebny ok.
200 gatunków ptaków, 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów.
Na realizację zadania Zarząd
WFOŚiGW w Katowicach postanowił przyznać doﬁnansowanie w formie dotacji do kwoty 21 850,40 zł, tj. 54,83% kosztu
całkowitego.
WFOŚiGW

» Miasto Racibórz wraz ze Starostwem Raciborskim, Regionalnym Związkiem
Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej z Katowic oraz Raciborską Izbą Gospodarczą uprzejmie zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Odnawialne Źródła
Energii – rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i mieszkańców”, która odbędzie się 28 października w Pałacyku
Myśliwskim w Raciborzu, ul. Łąkowa 33.

Miasto i starostwo zapraszają do udziału

w konferencji na temat odnawialnych źródeł energii
Celem tegorocznej konferencji jest podjęcie dyskusji
nad rozwojem OZE oraz o sposobach wsparcia dla inwestycji wykorzystujących technologię związaną z odnawialnymi
źródłami energii w obiektach
publicznych i mieszkalnictwie.
Temat ten jest niezwykle istotny
w obecnych czasach, dlatego też
wspólnie od kilku lat prowadzona jest aktywna polityka energetyczna, zmierzająca w kierunku
współpracy między biznesem,
sektorem publicznym i społeczeństwem. Temu służyć ma
wiedza dotycząca możliwości
pozyskania wsparcia zewnętrznego i przykładowych rozwiązań
technicznych dotyczących sfery
energetyki z obszaru OZE, którą planujemy przekazać w trakcie spotkania.
Honorowy patronat nad konferencją objął Instytut Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., a jej
moderatorem będzie Prezes
Instytutu – mgr inż. Grzegorz
Wiśniewski.
Osobą koordynującą organizację przedsięwzięcia i służącą, w razie jakichkolwiek zapytań, szczegółowymi informacjami jest Anna Kobierska-Mróz,
Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora,
e-mail: przedsiebiorczosc@
um.raciborz.pl, tel. 32 755 07 20.

I panel
stosowane rozwiązania tech• 9.30-10.00 – rejestracja gości
niczne i osiągnięte efekty
• 10.00-10.20 – uroczyste roz- • 12.30-12.50 – „Wykorzystanie
poczęcie konferencj
kogeneracji na przykładzie
• 10.20-10.50 – „Możliwości rozinwestycji gminnej w Niepowoju prosumenckiej i rozprołomicach – studium przypadszonej energetyki odnawialku” – Sebastian Walerysiak,
nej – wprowadzenie” – Grzeprezes Zarządu ﬁrmy Viessgorz Wiśniewski, prezes Zamann sp. z o.o.
rządu Instytutu Energetyki • 12.50-13.10 – „Możliwości wyOdnawialnej w Warszawie
korzystania zasobów geoter• 10.50-11.20 – program „Promalnych Polski na potrzeby
sument – doﬁnansowanie
ciepłownictwa spółdzielni,
wspólnot mieszkaniowych
mikroinstalacji OZE” – Małgorzata Skucha, prezes Zai obiektów użyteczności pubrządu Narodowego Fundulicznej” – Bogumił Wrona,
Polska Geotermalna Asoszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
cjacja im. Prof. Juliana So• 11.20-11.35 – przedstawienie
kołowskiego
inicjatyw miasta na rzecz • 13.10-13.30 – przedstawieograniczania niskiej emisji
nie możliwości dot. pozyska– „Plan gospodarki niskoenia doﬁnansowania z Wojemisyjnej”, Urząd Miasta Rawódzkiego Funduszu Ochrocibórz
ny Środowiska i Gospodarki
• 11.35-12.00 – przerwa
Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot, prezes Zarządu
II panel
Wojewódzkiego Funduszu
• 12.00-12.30 – „WielkopoOchrony Środowiska i Gowierzchniowe instalacje sospodarki Wodnej
larne wraz z pompami cie- • 13.30-13.50 – przedstawienie
pła na budynkach wieloromożliwości dot. pozyskania
dzinnych na przykładzie SM
doﬁnansowania w ramach
Nowoczesna w Raciborzu” –
RPO WSL 2014-2020 – Jerzy
Tadeusz Wojnar, prezes ZaSolecki, dyrektor Wydziału Europejskiego Fundurządu SM Nowoczesna, który omówi aspekty ﬁnansowe,
szu Rozwoju Regionalnego
doﬁnansowanie i oszczędnow Urzędzie Marszałkowskim
ści oraz Adrian Pason, wiWojewództwa Śląskiego
ceprezes Zarządu ﬁrmy En- • 13.50-14.30 – dyskusja
sol sp. z o.o., który omówi za-

30% dotacji na biogazownie!

Ramowy program:

Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły
być doﬁnansowywane w formie
dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwaliﬁkowanych inwestycji
– zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Uzupełnieniem
doﬁnansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwaliﬁkowanych zadania może być – jak
dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95
stopy redyskonta weksli, lecz
nie mniej niż 3% w stosunku
rocznym.
„Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w znacznym
stopniu zmniejsza szkodliwe
oddziaływanie energetyki na
środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnianych” – wyjaśnił Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW

w zabytkowym parku w Rybniku

w Katowicach. Dodał, że w województwie śląskim największy
potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii posiadają:
energia słoneczna (przy czym
inwestycje w tym zakresie zyskują ostatnio ogromną popularność i nie wymagają specjalnych zachęt) oraz biomasa (pochodząca m.in. z oczyszczalni
ścieków, składowisk odpadów
i rolnictwa), która może być
energetycznie wykorzystana
w biogazowniach.
Spośród biogazowni największy potencjał w naszym województwie posiadają obecnie
biogazownie rolnicze. Instalacje takie – w tym mikrobiogazownie – mogą być zastosowane
w większości gospodarstw rolnych. Mając na uwadze znaczną
ich liczbę w naszym województwie, w których możliwe i uzasadnione byłoby zastosowanie
biogazowni rolniczych i wynikającą z tego możliwą do uzyska-

nia znaczną produkcję energii
ze źródeł odnawialnych, celowe było stworzenie większych
zachęt do realizacji tego typu
inwestycji.
Popularyzacja mikrobiogazowni i następująca w konsekwencji tego produkcja dużej
ilości energii cieplnej i elektrycznej z OZE przyczyni się do
realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego, jak również
wpisuje się postanowienia, które znajdziemy w strategicznych
dokumentach województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. w „Programie ochrony powietrza dla
terenu województwa śląskiego
mającym na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji”.
WFOŚiGW

Doﬁnansowanie prac konserwacyjnych
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
podjął decyzję o udzieleniu doﬁnansowania w formie dotacji
Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Państwowemu Szpitalowi dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku. Fundusz przekaże
kwotę do 68 tysięcy 93 złotych
– 80% kosztów prac pielęgnacyjnych oraz konserwacyjnych
w parku wpisanym do rejestru
zabytków, które polegać będą na:
• cięciach pielęgnacyjnych
i konserwacyjnych 29 drzew,
• wycince 41 drzew,
• usunięciu 41 pni po ściętych
drzewach,
• zakupie 547 sadzonek drzew
i krzewów.

Zespół Zabudowy Państwowego Szpitala Psychiatrycznego (obecnie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) w Rybniku przy
ulicy Gliwickiej 33, czyli Układ
Kompozycyjny oraz Trzon Historycznej Zabudowy został
wpisany do rejestru zabytków
województwa śląskiego pod
numerem rejestru A/75/02.
Powierzchnia parku wynosi około 6,9 ha. Zespół stanowi własność Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, jego wieczystym użytkownikiem
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku. Część centralną zespołu
zajmuje park, zamknięty dwo-

ma alejami o kierunku północ-południe, wzdłuż których zlokalizowane są pawilony szpitalne. Na terenie znajduje się
zieleń wysoka zróżnicowana
wiekowo. Występują zadrzewienia z czasów sprzed założenia
szpitala (naturalny drzewostan), z okresu budowy zespołu (1883-1908 r.) oraz późniejsze
nasadzenia, stopniowo uzupełniane w trakcie użytkowania
szpitala.
Celem zadania jest zachowanie kondycji drzew przyrodniczo
cennych, zapewnienie ich prawidłowego wzrostu, złagodzenie zagrożeń i kolizji z wysokimi
budynkami.
WFOŚiGW

