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

Racibórz » 3 lutego na terenie kopalni Krupiński w Suszcu ruszyła linia produkcyjna
ekologicznego paliwa kompozytowego. To pierwsza tego typu inwestycja nie tylko na
Śląsku, ale i w Polsce. Kosztowała ok. 20 mln zł. Niemal połowę tych kosztów wsparł
preferencyjną pożyczką Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Inwestycja jest następstwem realizacji programu badawczo
–rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”. Jego uczestnikami są Polski Koks,
Jastrzębska Spółka Węglowa, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski.

Jest już bezpieczny
dla środowiska ekowęgiel

Program ma łączyć potencjał
naukowy i techniczny tych instytucji na rzecz rozwiązań dla
ekologicznego spalania produktów grupy węglowo–koksowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Jego efektem jest właśnie uruchomiony w Suszcu Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw
Stałych, który specjalną metodą
wytwarza przyjazne środowisku
węglowe brykiety. Ich spalanie
umożliwi bardzo dużą redukcję
emisji do atmosfery najbardziej
szkodliwych toksyn i pyłu.
Paliwo nowej generacji nadające się do spalania zarówno
w kotłach z automatycznym podawaniem jak i w komorowych,
będzie produkowane z kopalnianych odpadów- flotokoncentra-

tu, który jest produktem ubocznym powstającym przy produkcji węgla wysokiej jakości. Do
tej pory trafiał on na hałdy lub
do sprzedaży jako najgorszej
jakości paliwo, które spalane
w zwykłych piecach zatruwało powietrze. Dlatego specjaliści i naukowcy m.in. z Polskiego Koksu i Politechniki Śląskiej
opracowali metodę mieszania
flokoncentratu ze specjalnymi dodatkami m.in. odpadami
z przemysłu drzewnego, a także technologię suszenia. Dzięki temu gotowe brykiety spalają się o wiele lepiej, powodując, że do powietrza trafia o 90
% mniej pyłów i o prawie 100%
mniej tlenków węgla i rakotwórczego benzo-α-pirenu.

Przecinając wstęgę otwierająca nową linię produkcji
przyjaznego środowisku ekowęgla sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz
Tomczykiewicz, podkreślił jak
duże znaczenie ma połączenie
ekologii i ekonomii. Nowe paliwo bowiem nadające się do spalania we wszystkich typach kotłów stosowanych w gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicznej,
oprócz walorów ekologicznych
cechuje wysoka wartość opałowa i konkurencyjność na rynku węglowym. To się po prostu
wszystkim opłaca – stwierdził
minister Tomczykiewicz.
Gabriela Lenartowicz- prezes
WFOŚiGW w Katowicach mówi-

Racibórz » W obecności Adama Liwochowskiego – zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Dawida
Kostempskiego – prezydenta Świętochłowic oraz przedstawicieli wykonawców
podpisano 3 lutego umowę na realizację robót związanych z oczyszczeniem i zabezpieczeniem przed powtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizację terenów
wokół tego zbiornika.

Bliski koniec ekobomby

w stawie Kalina
Skażony chemikaliami staw
Kalina w Świętochłowicach
przestanie być ekologiczną
bombą i stanie się miejscem
rekreacji. Przedsięwzięcie to
jest największym tego typu
w regionie i jednym z największych w Polsce.
Zadanie to zostanie dofinansowanie w 85 proc. z unijnych
środków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Wkład własny będzie pochodził z budżetu miasta
i preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum trzech
firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlo-

ła, że nowa instalacją do produkcji ekologicznych brykietów to
właśnie dowód na to, że ekologia
rozumiana nowocześnie staje się
kołem zamachowym dla innowacyjnej gospodarki oraz wskazuje perspektywy dla technologii
przemysłowych, które mogą stać
się bardziej bezpieczne dla środowiska, a jednocześnie opłacalne dla ich użytkowników.
Z kolei wicewojewoda śląski Andrzej Pilot zwrócił uwa-

gę na fakt, że tak istotny krok
w kierunku polepszenia jakości powietrza możliwy był
dzięki determinacji i połączeniu sił naukowców, przedstawicieli przemysłu węglowego
oraz wsparciu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. To dzięki
wzajemnemu zrozumieniu najpilniejszych potrzeb w regionie, pieniądze wypracowane
przez przemysł, mogły być od

razu wykorzystane z korzyścią
dla środowiska i mieszkańców –
dodał wicewojewoda Pilot.
Zakład w Suszcu będzie produkował rocznie około 60 tys.
ton brykietów ekowęgla. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano, że w przyszłości
w strukturach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej mogą powstać
kolejne takie zakłady.
eco

2015 roku. Celem tego projektu
będzie m.in. usuniecie i unieszkodliwienie co najmniej 20
tys. ton osadów zalegających
na dnie stawu oraz rekultywacja
i zagospodarowanie przyrodnicze 4,9 ha terenów zdegradowanych. Gmina zadba także o to,
aby wokół stawu nasadzone zostały drzewa, krzewy, wykonano
trawniki oraz aby zawartość fenoli lotnych w wodzie nie przekraczała 2 mg/l.

Pięciohektarowy staw Kalina uprzykrza życie mieszkańcom świętochłowickiej dzielnicy
Zgoda od ponad dwudziestu lat.
Z bezodpływowego, zanieczyszczonego fenolem zbiornika wydobywa się fetor. Głównym trucicielem były pobliskie zakłady
chemiczne produkujące farby
i lakiery. W pobliżu stawu usypano hałdę odpadów poprodukcyjnych, spływające z niej wody
skaziły zbiornik. W poprzednich

latach wielokrotnie próbowano ograniczać zanieczyszczenia
ale bezskutecznie. Wokół hałdy
powstał nawet ekran o głębokości 10-12 m, który okazał się jednak niewystarczającą barierą.
Skażony pozostał też sam staw –
na dnie zalega wciąż gruba warstwa chemicznego osadu. Teraz
pojawiła się szansa na powrót
stawu Kalina do życia.
eco

Racibórz » Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody
finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom
ochrony środowiska z terenu
woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym
i instytucjom naukowym, izbom
gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska
EKOS. Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony
wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz rekomendację instytucji
zgłaszającej. Dokumenty należy
składać w Kancelarii Funduszu
WFOŚiGW w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem
„Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 21 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi
22 kwietnia podczas gali z okazji Dnia Ziemi. Więcej na www.
wfosigw.katowice.pl

Zielone Czeki 2014

we VIG z Dąbrowy Górniczej, o 22 mln zł mniej niż zakładały
Port Service z Gdańska i PPR władze Świętochłowic.
Complex z Krakowa. Koszt inPierwsze prace ruszą od 1
westycji to niecałe 30 mln zł, marca i potrwają do końca lipca

Otrzymują je od 1994 roku
osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.
W ciągu dotychczasowych dwudziestu edycji tej nagrody zostało nią wyróżnionych 187 osób.
Laureatami zostawali twórcy
i realizatorzy niekonwencjonalnych, nowoczesnych rozwiązań
w zakresie ekologii, często docenianymi w Polsce i Europie.
W tym roku Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy

na rzecz ochrony środowiska
i popularyzacji przyrody wyłoni
laureatów w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące
ochrony przyrody, prace naukowo – badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania
popularyzatorskie i promocja
postaw proekologicznych.
Zgodnie z regulaminem
przyznawania „Zielonych czeków” prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługuje:

