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

Kolejne spotkanie w sprawie klęski
w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie
Region » 24 lipca w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie zespołu doradczego powołanego przez Dyrektora RDLP w Katowicach w sprawie powołania stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym – 1 stopnia oraz powołania doraźnego zespołu doradczego RDLP w Katowicach.

Na spotkaniu przedstawiono
obecną sytuację, jaka panuje

więcej informacji
na ten temat
znajdziesz tutaj:

na terenie poklęskowym. Już w
dwa dni po przejściu trąby powietrznej odbył się przelot samolotu nad zniszczonymi drzewostanami. Jego celem było wykonanie zdjęć lotniczych, które
były podstawą do sporządzenia
ortofotomapy tego terenu.
Otrofotomapa, którą Nad-

zniszczył doszczętnie, a 1300 ha
zostało uszkodzonych częściowo. Inwentaryzacja ilości drewna poklęskowego, sporządzona
na podstawie ortofotomapy, wykazała 265 tys m3 surowca. Huragan przeszedł 7 lipca, a już
18 lipca wszystkie drogi pożarowe i wywozowe w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie zostały
udrożnione.
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie cały czas usuwa skutki huraganu, a w prace te zaangażowanych jest 18 osób z terenowej
służby leśnej Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 8 osób oddelegowanych z innych jednostek
oraz 22 pilarzy Zakładów Usług
Leśnych z pomocnikami. Praleśnictwo Rudy Raciborskie cę ludzi wspomaga 9 zestawów
otrzymało w ciągu tygodnia od maszyn harwester + forwarkatastrofalnego w skutkach hu- der, 2 ciągniki LKT, 7 ciągników
raganu, pozwoliła na sporzą- z przyczepą samozaładowczą
dzenie dokładnego szacunku i 7 ciągników rolniczych z wciąszkód wyrządzonych w drze- garką.
wostanie. Z analizy wynika, że
zniszczeniu uległo około 2000
ha lasu, z czego 700 ha huragan
RDLP w Katowicach

Polskie gminy wspólnie z Czechami
chcą zwalczać barszcz Sosnowskiego

Raciborski aquapark z hybrydą

Co planuje
magistrat?

Racibórz » Obiekt przy Zamkowej, jak zapewnia prezydent, aktualnie na siebie zarabia, ale generuje ogromne koszty z powodu poboru energii. Jest pomysł, jak je zminimalizować.
Urząd Miasta planuje wniosek o unijną dotację na instalację fotowoltaiczną dla H2Ostróg. Niewykluczone, że będzie to tzw. hybryda. Kolektor
hybrydowy to połączenie słonecznego cieczowego kolektora płaskiego o wysokiej sprawności, przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicznym
przetwarzającym promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny. Chodzi o to, by produkować

nie tylko prąd dla obiektu, ale
i ciepłą wodę użytkową. Roczne
oszczędności szacowane są na
120 tys. zł. Dokumentacja projektowa ma powstać do końca
2017 roku. W grudniu ma być
ogłoszony konkurs w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Śląskiego. Realizacja rzeczowa mogłaby nastąpić wiosną
2018 roku.
(waw)

Z wizytą u harcerzy
Region » Dziennikarze śląskich mediów gościli w Ośrodku Harcerskim w malowniczej dzielnicy Bielska-Białej – Wapienicy
u podnóża Beskidu Śląskiego. Była to okazja do odwiedzin i przekonania się na własne oczy, w jaki sposób Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera
profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na
których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Region » Projekt pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” zajmuje się rozwiązywaniem
problemów w strefie wspólnego regionu turystycznego, związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których
należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.
Projekt realizowany będzie
od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 r. Jego partnerami są
Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice i Gmina Pietrowice Wielkie. Całkowite wydatki partne-

więcej informacji
na ten temat
znajdziesz tutaj:

ra wiodącego – Sdružení obcí
Hlučínska – to 21 789,09 euro. Dofinansowanie wyniesie:
18 520,72 euro
Wydatki partnerów projektu
(kwoty w euro):
Całkowite wydatki kwalifikowalne po redukcji: 6 782,70
– Gmina Kietrz; 4 660,70 – Gmina Krzyżanowice; 5 908,10
– Gmina Pietrowice Wielkie
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzone przez

Euroregiony Komitet Sterujący:
5 765,29 – Gmina Kietrz; 3 961,59
– Gmina Krzyżanowice; 5 021,88
– Gmina Pietrowice Wielkie
Koszt całego projektu wyniesie 39 140,59 euro. Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego udzieli z kolei dotacji w wysokości 33 269,48 euro.
Celem projektu jest uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych,
względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej do potrzeb póź-

niejszej cało powierzchniowej
likwidacji tych roślin; wzrost
świadomości przedstawicieli
gmin i miast regionu, organizaW wyjeździe towarzyszyli:
cji pożytku publicznego i przed- Andrzej Pilot – prezes Fundusiębiorców (rolników) z zakresu szu, Stanisław Gmitruk – przegatunków inwazyjnych, możli- wodniczący Sejmiku Wojewódzwości ich likwidacji itp., a także
wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływięcej informacji
wie roślin inwazyjnych na przyna ten temat
rodę i zdrowie ludzi.
znajdziesz tutaj:
UG Krzyżanowice

twa Śląskiego oraz Bernard
Błaszczyk – regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Gospodarzami byli:
Anna Peterko – komendant śląskiej chorągwi ZHP oraz skarbnik Andrzej Lichota wraz ze
współpracownikami.
WFOŚiGW w Katowicach

