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Karolina z nową 
oczyszczalnią 
ścieków

W miejscowości Karolina otwarto 
jedną z największych inwestycji w hi-
storii Gminy Rędziny, Oczyszczalnię 
Ścieków. – Powstanie oczyszczalni jest 
sukcesem nas wszystkich – powiedział 
podczas otwarcia Paweł Militowski, 
wójt gminy.

Nowa oczyszczalnia ma przepustowość 
2000m3/dobę. Dla porównania przepusto-
wość poprzedniej wynosiła tylko 300m3/
dobę, z kolei Osiedle w Rędzinach jedy-
nie do użytku swoich mieszkańców, czyli 
ok. 1000 osób, ma oczyszczalnię o prze-
pustowości 200m3/dobę. Taka inwestycja 
pozwoli na dalsze rozwijanie sieci kanali-
zacyjnej na terenie gminy.

Dokumentacja projektu oczyszczalni 
została zlecona w 2015 r., a w 2018 r. od-
był się przetarg oraz podpisano umowy z 
wykonawcami. W 2020 r. gmina uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni ścieków o 
przepustowości 2000m3. Jak widać, duże 
inwestycje wymagają odpowiednio dużo 
czasu na ich właściwą realizację.

– Od roku 2015 do dziś sukcesywnie, po-
mimo tak dużej planowanej inwestycji jaką 
jest budowa oczyszczalni ścieków, rozbu-

dowaliśmy sieć kanalizacyjną o ponad 13 
km. W tym roku zbliżamy się do ukończe-
nia kanalizacji w Rudnikach i Kościelcu o 
kolejne 3,2 km. Do dziś wydatkowaliśmy z 
budżetu gminy ponad 33 miliony zł na bu-
dowę tej infrastruktury. Każda z tych inwe-
stycji odbyła się dzięki środkom unijnym, 
co również świadczy o prężności gminy i 
jej pracowników, którzy przygotowywali i 
rozliczali wnioski – mówił w przemowie 
wójt gminy Rędziny, Paweł Militowski, 
dziękując wszystkim osobom i instytu-
cjom, które przyczyniły się do powstania 
oczyszczalni.

W uroczystości udział wzięło wielu 
znamienitych gości. Obecni byli m.in. 
Posłowie na Sejm RP – Mariusz Trepka i 
Zdzisław Wolski, Starosta Częstochowski 
– Krzysztof Smela, dyrektor Biura Posel-
skiego Posła na Sejm RP Andrzeja Sze-
wińskiego – Piotr Kisielow, przedstawiciel 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – Krystian 
Smuda (kierownik Zespołu Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi), 
Zastępca Dyrektora Związku Subregio-
nu Północnego Województwa Śląskiego 
– Magdalena Cierpiał, przedstawicielki 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w 
Częstochowie – Ewelina Balt oraz Beata 
Kulejewska, Radny Powiatu Częstochow-
skiego – Adam Jaruga, wykonawcy inwe-
stycji, fi rma ABT i SZYMBUD, ponadto 
radni Gminy Rędziny, sołtysi, mieszkańcy 
gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.

red.

Karolina z nową 
oczyszczalnią 
ścieków

jedną z największych inwestycji w hi-
storii Gminy Rędziny, Oczyszczalnię 
Ścieków. – Powstanie oczyszczalni jest 
sukcesem nas wszystkich – powiedział 

dowę tej infrastruktury. Każda z tych inwe-
stycji odbyła się dzięki środkom unijnym, 
co również świadczy o prężności gminy i 
jej pracowników, którzy przygotowywali i 
rozliczali wnioski 
wójt gminy Rędziny, Paweł Militowski, 
dziękując wszystkim osobom i instytu-
cjom, które przyczyniły się do powstania 
oczyszczalni.

ścieków
W miejscowości Karolina otwarto 

jedną z największych inwestycji w hi-

Bioodpady to najbardziej uciążliwa 
frakcja odpadów, biorąc pod uwagę 
możliwości i sposoby jej przechowywa-
nia. Pomocne mogą się okazać specjalne 
pojemniki z wentylacją i tzw. rusztem, 
wokół których krąży kilka mitów. Nowe 
rozwiązania pozwalają rozwiać obawy 
użytkowników.

Podstawowym sposobem realizacji roz-
porządzenia Ministra Środowiska doty-
czącego selektywnej zbiórki odpadów, jest 
w odniesieniu do bioodpadów zbieranie 
ich do pojemników koloru brązowego z 
oznaczeniem BIO. 

W ostatnim czasie zauważalny jest zna-
czący wzrost zainteresowania pojemni-
kami wyposażonymi w wentylację oraz 
ruszt odciekowy, gdyż tak gromadzone 
bioodpady są najlepiej przygotowane do 
ich przetworzenia. Coraz więcej miast i 
gmin decyduje się na zastąpienie plasti-
kowych worków systemem pojemników 
BIO. Otwory wentylacyjne pozwalają 
zmniejszyć intensywność nieprzyjemnego 
zapachu nagromadzonego w pojemniku, a 
ruszt odciekowy oddziela stałą frakcję od-
padów od ich składnika ciekłego.

Stosowanie w pełni wyposażonych po-
jemników BIO może wydawać się ekstra-
wagancją. Często fi rmy uznają, że należy 
ograniczyć się wyłącznie do wskazanego 
we wspomnianym rozporządzeniu koloru 

wraz z opisem frakcji. Na niekorzyść wen-
tylacji mają świadczyć przypadki wypły-
wania cieczy z pojemnika. Tymczasem, jest 
to problem związany z niewłaściwym użyt-
kowaniem produktu, gdyż ilość odcieków z 
typowych odpadów BIO nie powinna prze-
kroczyć pojemności przestrzeni przezna-
czonej na ich gromadzenie. Rozwiązaniem 
powinna tu być jasna instrukcja określająca 
przeznaczenie pojemnika na jego frontowej 
ściance. Nieprzekonani mogą zrezygnować 
z dolnych skupisk otworów i ograniczyć się 
tylko do górnej wentylacji. Argumentem 
przeciwko rusztom odciekowym jest ry-
zyko ich wpadania do śmieciarek podczas 
opróżniania. Tu kluczowy jest sposób ich 
mocowania do pojemnika. Jeśli są to kliny 
z tworzywa, ciasno wbite od zewnątrz lub 
konstrukcja stalowa zabezpieczona nakręt-
kami, prawdopodobieństwo tego, że ruszt 
odpadnie, jest bliskie zeru. Ponadto: czoło-
wa ściana pojemnika powinna umożliwiać 
umieszczenie etykiety instrukcyjnej; w 
grzebieniu pojemnika powinno znajdować 
się gniazdo pozwalające na umieszczenie 
chipa potrzebnego do identyfi kacji; wszyst-
kie elementy metalowe pojemników muszą 
być odporne na korozję, a minimalny okres 
gwarancji powinien wynosić 24 miesiące.

Coraz więcej klientów, w tym samo-
rządów decyduje się na używanie BIO 
pojemników z rusztem. Większość z nich 
ocenia takie rozwiązanie pozytywnie.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl
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BIO pojemniki z rusztem

Ostatnie dwa lata to w sektorze ener-
getyki słonecznej w Polsce okres pro-
sperity. Widać już jednak bariery, które 
wymuszą na rynku PV zmiany, niezbęd-
ne do utrzymania tempa przyrostu no-
wych mocy. Jaka jest przyszłość foto-
woltaiki w Polsce? Jak zmieni się rynek 
energii?

Obecnie fotowoltaika to najszybciej roz-
wijająca się generacja wytwórcza energii 
spośród wszystkich odnawialnych źródeł. 
Natomiast dane rynkowe wskazują, że moc 
tę osiągniemy znacznie wcześniej – już 
teraz posiadamy ponad 5 GW zainstalo-
wanych mocy wytwórczych w energetyce 
słonecznej. Wyniki ostatnich aukcji OZE 
potwierdzają coraz silniejszą pozycję ener-
getyki słonecznej na rynku, a ceny energii 
z instalacji PV są coraz bardziej konku-
rencyjne. Ale aby utrzymać tempo przy-
rostu mocy, potrzebne są zmiany na rynku 
energii, określenie roli regulatora, dużych 
podmiotów wytwórczych zintegrowanych 
pionowo (wytwarzanie i przesył), większy 
dostęp do sieci dystrybucyjnych i przesyło-
wych rozproszonych generacji.

Boom, który umiejscowił Polskę na 

czwartym miejscu w Europie pod wzglę-
dem przyrostu nowych mocy w 2020 roku, 
to w głównej mierze efekt bardzo dużej 
popularności przydomowych instalacji, do 
której przyczyniły się programy fi nansu-
jące część inwestycji i korzystny system 
rozliczania - ma on jednak obowiązywać 
jedynie do końca 2021 roku, można się 
zatem spodziewać zauważalnego spowol-
nienia w dalszym przyroście mocy w tym 
segmencie.

Jednocześnie inwestorzy realizujący 
duże farmy fotowolaticzne coraz częściej 
napotykają na trudności wynikające z braku 
możliwości przyłączenia instalacji do sieci. 
W Polsce nie ma dziś zbyt wielu miejsc, 
gdzie duże farmy słoneczne udałoby się 
przyłączyć bez inwestycji operatorów sie-
ciowych. Te z kolei potrafi ą trwać wiele 
miesięcy, a nawet lat. To jedno z wąskich 
gardeł rozwoju fotowoltaiki.

Dotychczasowe tempo rozwoju foto-
woltaiki w Polsce mogłyby się utrzymać 
dzięki nowym inwestycjom w segmencie 
przedsiębiorstw energochłonnych, ale wa-
runkiem jest liberalizacja przepisów do-
tyczących budowy sieci energetycznych i 
umożliwienie budowy linii bezpośrednich 
łączących instalację PV z odbiorcą koń-
cowym. Zmiany prawne ułatwiające takie 
rozwiązanie zostały zaproponowane w pro-
jekcie nowelizacji Prawa energetycznego i 
czekają na rozstrzygnięcie.

Źródło: Stowarzyszenie PV
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