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jesteśmy (eko)logiczni
wone pojemniki przeznaczone na małogabarytowe, zepsute i wysłużone urządzenia
– telefony, aparaty fotograﬁczne, suszarki,
tostery, baterie czy tonery. Dzięki samym,
dostępnym przez cały czas w różnych
punktach miasta pojemnikom udało się jak
dotąd zebrać ponad 50 ton elektrośmieci.
Właśnie z takich surowców powstały miejskie ule przy ul. Anyżkowej.
red.

Miejski eko-miód
Ule z bębnów od starych pralek to element ogólnopolskiego projektu „Elektryczne Śmieci”, prowadzonego m.in. w
Częstochowie.
W maju tego roku przy ul. Anyżkowej
stanęła pierwsza miejska „pasieka z recyklingu.” Tworzy ją 5 uli wielkopolskich,
w których mieszkają pszczoły krainki. Ule
powstały z bębnów od starych pralek przeznaczonych do ponownego przetworzenia.
Pomysł zgłosił pszczelarz i graﬁk Tomasz
Waśkiewicz. Stworzył ekologiczne ule,
które – poza cieszącymi oko walorami
wizualnymi – spełniają wszelkie kryteria, aby pszczoły mogły w nich wytwarzać
miód. Obok stanęły donice – także z recyklingu – w których zasadzono miododajne

rośliny. Ekologiczną pasiekę dopełniają tablice edukacyjne – informują o roli
pszczół oraz konieczności selektywnej
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Pasieka to integralny
element ogólnopolskiego projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego wspólnie
przez miasto Częstochowa, CUK, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO.
Obecnie w Częstochowie są 32 czer-

Ruszył Program Agroenergia
Od 1 października w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trwa
nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w
„Program Priorytetowy „Agroenergia”.
Część 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i
towarzyszące magazyny energii”.
Celem programu jest kompleksowe
wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez
doﬁnansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na
obszarach wiejskich. Rolnicy mogą ubiegać się o doﬁnansowanie mikroinstalacji
fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp
ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie
większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii
elektrycznej jako instalacji towarzyszącej
zwiększającej autokonsumpcję energii w
miejscu jej wytworzenia. Nabór potrwa
do wyczerpania środków
O doﬁnansowanie ubiegać się mogą
osoby ﬁzyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych wynosi
między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok
przed złożeniem wniosku o udzielenie
doﬁnansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne
(właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1
ha a 300 ha i co najmniej rok przed zło-

żeniem wniosku o udzielenie doﬁnansowania prowadzą działalność rolniczą lub
działalność gospodarczą w zakresie usług
rolniczych).
Wniosek o doﬁnansowanie można złożyć na portalu beneﬁcjenta na stronie
www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneﬁcjenta (nie dotyczy osób posiadających
już konto na portalu beneﬁcjenta) w celu
pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o doﬁnansowanie.
Pobrać, a następnie wypełnić aktywny
formularz PDF wniosku o doﬁnansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po
zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
Wysłać wypełniony formularz wniosku
do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI
PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneﬁcjenta.
Wydrukować wypełniony formularz
wniosku wraz z załącznikami, podpisać i
dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na adres: ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice albo za pośrednictwem
Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).
Ważne! Ocenie będą podlegać tylko te
wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem
portalu beneﬁcjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich
podpisana wersja.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Biogazownie
jako czyste
źródła energii
Dzięki produkcji biometanu m.in. z
odpadów rolno-spożywczych można
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
w Polsce nawet o 26 mln ton rocznie. Dla
porównania: całe polskie rolnictwo emituje 33 mln ton gazów cieplarnianych.
Coraz częściej rolnictwo i branżę mięsną
przedstawia się jako sektory bierne wobec
wyzwań klimatycznych współczesnego
świata. Najnowszy raport Związku Polskie
Mięso „Wieprzowina – nowa perspektywa”
przeczy tej tezie. W analizie na temat biogazowni rolniczych szczegółowo opisano,
jakie korzyści klimatyczne może zapewnić
rozwój biogazowni rolniczych. Biogazownie jako odnawialne i czyste źródło energii,
zastępując produkcję energii z paliw kopalnych, zmniejszają emisję dwutlenku węgla
i substancji zanieczyszczających powietrze.
Znacząco redukują też emisje innych gazów
cieplarnianych (podtlenku azotu i metanu)
ze źródeł rolniczych.

Zeroemisyjne rolnictwo

Wykorzystanie całego biogazowego potencjału Polski tkwiącego w surowcach odpadowych powstających w rolnictwie i jego
otoczeniu pozwoliłoby na wyprodukowanie
nawet 13,5 mld m3 biogazu. Przetworzenie
tej ilości biogazu na biometan i wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej, umożliwiłoby redukcję emisji CO2 nawet o 21,8
mln ton rocznie. Nie bez znaczenia jest też
redukcja emisji tego gazu uzyskiwana dzięki zastąpieniu nawozów sztucznych (ich
produkcji towarzyszy spora emisja CO2)
pofermentem. Przyjmując, że w biogazowni o mocy 1 MW powstaje rocznie ok. 30
tys. ton masy pofermentacyjnej, można obliczyć, że zastępując nią nawozy sztuczne,
w skali całego kraju jest możliwa redukcja
emisji CO2 o kolejne 2,2 do nawet 4,4 mln
t CO2 rocznie. Daje to łącznie nawet 26,2
mln t CO2 rocznie mniej, co stanowi około
79% całej emisji z rolnictwa. - Gdy doliczymy do tego redukcję metanu uwalnianego do atmosfery z obornika i gnojowicy
oraz wykorzystanie ciepła, produkowanego
w biogazowni, może okazać się, że dzięki
biogazowniom można zbilansować polskie
rolnictwo i zapewnić mu zerowy ślad wę-

glowy. Co ważne, można to osiągnąć bez
ograniczania skali produkcji – uważa Witold
Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso.

W kierunku obiegu zamkniętego

Produktem ubocznym przy wytwarzaniu
biogazu rolniczego jest tzw. poferment, wykorzystywany najczęściej jako nawóz. Jest
on jednocześnie dużo mniej uciążliwy zapachowo niż gnojowica czy obornik. Dla rolnika najważniejsza jest zawartość w nawozie
azotu, bo akurat ten pierwiastek w największym stopniu wpływa na wielkość plonów.
Według dotychczasowych badań, poferment
zawiera od 0,4 do 0,9 proc. tego pierwiastka.
Z tego aż 75-85 proc. to tzw. azot amonowy,
łatwo przyswajalny przez rośliny i ulegający
tzw. sorpcji wymiennej w glebie, dzięki czemu nie spływa z pól po deszczu i nie przedostaje się do wód gruntowych.
Poferment wytworzony przez tych producentów biogazu, którzy przeszli stosowną
procedurę certyﬁkacji, ma status nawozu
dopuszczonego do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Jego szerokie wykorzystanie współgrałoby też z ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Kierunki rozwoju

W naszym kraju jest obecnie około 315
biogazowni, w tym tylko 114 rolniczych.
Dla porównania:
Niemcy mają 10 tys. biogazowni, Włochy ponad 1,6 tys., a kilka razy mniejsze od
Polski Czechy 570. W każdym z tych trzech
krajów zdecydowana większość działających obiektów, to biogazownie rolnicze. W
Polsce biogazowni przybywa bardzo powoli, a biogazowy potencjał naszego kraju jest
na razie wykorzystany w niewielkim stopniu. Przyczyn jest wiele. Trzy najważniejsze
to zbyt skomplikowane przepisy; niestabilność prawa oraz protesty społeczne przeciw
budowie biogazowni. Tymczasem wytwarzanie biogazu może stać się bardzo opłacalne dla rolników. Tak stało się w USA. W
stanie Kalifornia z biogazu uzyskiwanego
od rolników po oczyszczeniu produkowane
jest paliwo do samochodów ciężarowych.
Taka forma wykorzystania powstającego
biogazu okazała się być bardziej opłacalna
niż produkcja energii elektrycznej.
Biogazownie mogą nie tylko utylizować
odpady, ale też przynosić liczne korzyści
środowiskowe i społeczne. Sprzyjają również rozwojowi obszarów wiejskich (m.in.
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy) i
zapewniają gospodarstwom rolnym dodatkowe dochody.
red.

