
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

na śląsk wkroczył smog i wysokie stężenie pyłku zawieszonego 

Gminie Mikołów udało 
się otrzymać dofinanso-
wanie z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, w formie dotacji w wy-
sokości 29 257,87 zł na realizację 
zadania pn. „Budowa systemu 
kanalizacji do budynku Przed-
szkola nr 4 w Mikołowie - Ka-
mionce ul. Katowicka 132”. Cał-
kowita wartość zadania wyno-
si 73 144,68 zł. W ramach projek-
tu wykonano przyłącze systemu 
kanalizacji sanitarnej oraz desz-
czowej do budynku przedszkola.

w pokazowej zagrodzie 
żubrów w pszczynie 
zamieszkał nowy żubr. 

to trzyletnia krowa - platan-
ka ii z pszczyńskiej linii gene-
tycznej, która została przewie-
ziona z pobliskich jankowic  
w celach reprodukcyjnych.

- To piękna, zdrowa, trzyletnia samica 
- Platanka II. Jest ogromna szansa, że po 
skrzyżowaniu z najstarszym naszym by-
kiem - Plawiantem, będziemy mieć piękny 
i przede wszystkim zdrowy przychówek 
- powiedział Grzegorz Czembor, dyrektor 
Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie.

Nowa mieszkanka zagrody została ści-
śle wyselekcjonowana z liczącego po-

nad 40 sztuk stada z Jankowic. Operacja 
jej zwabienia i transportu trwała zaledwie 
kilka godzin. - Za pomocą bram i zagród 
została oddzielona od stada i zwabio-
na do skrzyni. Następnie żubrzyca zo-
stała przewieziona samochodem do na-
szej zagrody - mówi dyrektor Czembor. 
Platanka II najbliższe dni spędzi w zagro-
dzie kwarantannowej, po czym dołączy 
do pszczyńskiego stada. Agencja Roz-
woju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, któ-
ra zarządza pszczyńską zagrodą, na po-
krycie kosztów związanych z przemiesz-
czeniem żubra oraz paszę i opiekę wete-
rynaryjną otrzymała ponad 30 tys. zł dofi-
nansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

Dotacja 
do kanalizacji

Nowa żubrzyca w Pszczynie

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach dofinansował bu-
dowę elektrowni fotowoltaicz-
nej na Górze Żar w Międzybro-
dziu Żywieckim. Inwestorem 
jest PGE Polska Grupa Ener-
getyczna. Pierwsza elektrow-
nia fotowoltaiczna spółki zlo-
kalizowana jest na wysokości  
740 m n.p.m., co sprawia, że jest 

najwyżej położoną tego typu in-
stalacją w Polsce i ma moc  
0,6 MW. Realizacja projektu 
kosztowała 2,8 mln zł, z czego 
dofinansowanie w formie do-
tacji ze środków WFOŚiGW w 
Katowicach sięgnęło ponad 624 
tys. zł, czyli ok. 24 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych. W elek-
trowni na Górze Żar zainstalo-
wane zostało 2400 paneli foto-
woltaicznych, usytuowanych  

w 16 rzędach - każdy o mocy 
250 W. Łączna powierzchnia pa-
neli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze 
względu na położenie, elek-
trownia chroniona jest specjalną 
instalacją odgromową składają-
cą się z 200 masztów o wysoko-
ści 4 m każdy. Zakładana roczna 
produkcja energii w elektrow-
ni fotowoltaicznej PGE kształto-
wać się będzie na poziomie co 
najmniej 550 MWh brutto.

Kilka dni temu został ogło-
szony nawet alert smogowy 
dla województwa śląskiego 
przez Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
bowiem gwałtowanie wzrosło stężenie 
pyłu zawieszonego. Jednym słowem le-
piej na spacery nie wychodzić. Wielu  
z mieszkańców naszego powiatu może 

powiedzieć, że nas to nie dotyczy, ale 
to dość ryzykowne stwierdzenie, bo-
wiem normy najbardziej zostały prze-
kroczone w rejonie Rybnika, Tychów 
czy Zabrza i Gliwic, a nasz powiat gra-
niczy z tymi miastami. 

W poprzednim numerze Eko Po-
wiatu pisaliśmy o możliwości spraw-
dzania czym oddychamy, na specjal-
nej stronie Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Katowi-
cach: www.katowice.wios.gov.pl, któ-

ry podaje na bieżąco informacje doty-
czące jakości powietrza na terenie ca-
łego województwa śląskiego. Przypo-
mnijmy, że dane pochodzą z 18 automa-
tycznych stacji monitoringu powietrza. 
Tu również można znaleźć dane z pro-
wadzonych pomiarów manualnych i pa-
sywnych, które ukazują się z przesunię-
ciem czasowym wynikającym z wyko-
nywania analiz laboratoryjnych. Wszyst-
kie wyniki pomiarów znajdują się w za-
kładce „Śląski Monitoring Powietrza”. 

Zanim pójdziemy na spacer czy pobie-
gać dla zdrowia, sprawdźmy czy zdro-
wiej nie będzie zostać w domu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach przeznacza znaczne fundusze 
na dotowanie przedsięwzięć ograni-
czających niską emisję, m.in. zakłada-
nie instalacji solarnych, fotowoltaicz-
nych, likwidacje kotłowni opalanych 
węglem czy wymianę pieców węglo-
wych. 

W tym miesiącu WFOSiGw w Kato-
wicach przekazał prawie 650 tysięcy 
złotych w formie dotacji na przygoto-
wanie planów gospodarki niskoemi-
syjnej. Beneficjentami Funduszu jest 26 
gmin z województwa śląskiego. Plan 
gospodarki niskoemisyjnej to doku-
ment, który określa cele strategiczne  
i szczegółowe dochodzenia do gospo-
darki niskoemisyjnej na poziomie lo-
kalnym. Informacje zawarte w opraco-
wanym dokumencie zostaną wykorzy-
stane do podjęcia stosownych działań, 
pozwalających na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych do środowiska. 
Opracowany dokument ukształtuje go-
spodarkę energetyczną gminy w spo-
sób optymalny do istniejących warun-
ków lokalnych.

Wdrażanie planów gospodarki ni-
skoemisyjnej jest związane z przyję-
ciem w 2007 roku tzw. pakietu energe-
tyczno-klimatycznego Unii Europej-
skiej. PGN jest dokumentem wymaga-
nym przy składaniu wniosków przez 
gminy o wsparcie ze środków UE w ra-
mach perspektywy 2014-2020 na inwe-
stycje ograniczające niską emisję.

Ekologiczna energia z Żaru

Ciężkie powietrze
Okres jesienno-zimowy, 
to czas kiedy niska 
emisja szczególnie 
daje się nam we znaki. 
Dymiące kominy są 
wciąż wizytówką wielu 
śląskich miast, w tym 
Mikołowa, Łazisk, Wyr, 
Orzesza czy Ornon-
towic. Stare piece 
węglowe, w których 
właściciele spalają 
najtańszy opał, a na-
wet śmieci, wytwarzają 
duszący smog.


