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EKOLOGIA
STRONA DOFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

W dniach 13-17 paź-
dziernika w Zespole 

Szkół Specjalnych im. 
Juliana Tuwima  odbędzie 
się  już trzecie spotkanie z 
delegatami naszych  part-
nerskich placówek z Łotwy, 
Czech, Turcji i Rumunii. 
Wspólnie realizujemy 
międzynarodowe przed-
sięwzięcie ekologiczne 
związane z odkrywaniem 
uroków naszych rzek.

Nasze działania trwają 
od września 2013 roku i 
dotyczą opieki oraz kształ-
towania  szacunku do naszej 
planety.  W ramach pla-
nowanego spotkania  nasi 
goście oraz uczniowie naszej 
szkoły wraz z nauczycielami 
popłyną z biegiem Odry, 
gdzie będą mieli możliwość 
zobaczyć jak  działają śluzy 
na rzece. W czasie rejsu, 

uczniowie jednej z klas  z 
ZSZ im. Piastów Opolskich  
zaprezentują  nam jak  moż-
na badać czystość wody.

 Poza tym  pokażemy 
gościom Krapkowice, Opo-
le, Górę Św. Anny i Kamień 
Śląski.  Zwiedzą Park Juraj-
ski w Krasiejowie i przeżyją 
wspólnie z nami zmagania 
sportowe naszego zespołu 
siatkarskiego Plus Ligi – ZA-
KSY Kędzierzyn – Koźle. 

Podczas wizyty chcemy 
zaprezentować również  sy-
stem kształcenia specjalnego 
w Polsce, a wizytując nasze 
klasy bezpośrednio pokazać 
metody i formy pracy  z 
uczniem niepełnosprawnym  
stosowane w naszej szkole. 
Pochwalimy się bogatym 
wyposażeniem szkoły w róż-
norodne pomoce edukacyj-
ne oraz dorobkiem naszych 

uczniów  w różnych dziedzi-
nach: sportowych, artystycz-
nych i plastycznych. 

W planie jest też wizyta 
w Starostwie Powiatowym i 
spotkanie ze starostą, która 
ma  pokazać dobrą współ-
pracę organu prowadzącego 
z naszą placówką. W czasie 
tego spotkania goście obej-
rzą � lmy promujące nasz 
kraj, osiągnięcia powiatu 
oraz archiwalne materiały 
z powodzi z 1997 r. Będzie 
tam też miejsce na wymianę 
doświadczeń  z dotychcza-
sowej realizacji wspólnych 
przedsięwzięć ekologicz-
nych.. Mamy nadzieję, że 
pobyt w naszym mieście i 
regionie zapisze się ciepłym 
wspomnieniem w sercach 
naszych partnerów.

nad. Halina Kalinowska, 
Sabina Lasman

Wspólnie opiekują się 
Ziemią 

Redakcja „Ty-
godnika Krap-
k o w i c k i e g o ” 
otrzymała list od 

naszej stałej Czytelniczki 
i obrończyni przyrody 
– Moniki Pastrykiewicz, w 
którym tym razem zwraca 
uwagę na zagrożenia, na ja-
kie narażone są łabędzie. A 
winowajcą jest jak zwykle 
bezmyślny człowiek…

„Piszę kolejny raz, ale to 
prawdziwa plaga, więc pro-
szę o publikację. Mój znajo-
my - obrączkarz i ornitolog 
Waldemar Michalik był w 
poprzedni weekend zoba-
czyć na jednym z akwenów 
wodnych czy ptaki nadają 
się do obrączkowania. Pod-
czas oględzin zauważył, że 
jeden młody i jeden dorosły 
ptak są z zaplataną żyłką na 

łbie, a stary - ma wbity ha-
czyk w szyję. Gdy pojechali-
śmy tam z akcją ratunkową 
okazało się, że młody łabędź 
się sam uwolnił, a starego 
nie odnaleźliśmy. Kilka 
godzin później pojechałam 
zobaczyć tam ponownie, 
zobaczyłam kolejnego 

młodego oplątanego żyłką 
z haczykiem wokół dzio-
ba, był słaby i apatyczny. 
Nazajutrz zebraliśmy ekipę 
ratunkową w składzie Wal-
demar Michalik, Przemy-
sław Rymwid-Mickiewicz 
i Monika Pastrykiewicz i  
stawiliśmy się na zbiorniku 

na kolejną akcję. Tym ra-
zem udało się nam złapać 
oba ptaki i uwolnić z tych 
żyłek z haczykami. Samiec 
miał haczyk karpiowy. Co 
gorsza, będąc dzisiaj rano 
na zbiorniku jak zwinęli się 
z niego „karpiarze” na ich 
miejscu też znalazłam żył-

kę, którą już ptak trzymał 
w dziobie razem z trzciną! 
Powiem więcej: od jednego 
z wędkarzy dowiedziałam 
się, że łabędzie są bite 
wiosłami przez wędkarzy 
bo im przeszkadzają w 
łowieniu!!!Tenże wędkarz 
mówił też, że sam dużo ży-

łek zbiera ze stanowisk, bo 
wędkarze zamiast zabrać 
zużyty sprzęt wolą wrzucić 
go w trzciny lub zostawić na 
brzegu. Nie wspomnę już o 
śmietniku jaki zostawiają 
na brzegach… Podejrze-
wam, że problem łabędzi 
powstał po 4 - dniowych 
zawodach karpiowych jakie 
się ostatnio tam odbywa-
ły. Nie rozumiem: czy tak 
trudno posprzątać po sobie? 
Podwórko każdy ma wypie-
lęgnowane, a przyjeżdżają 
nad wodę to robią syf- tylko 
dlaczego? Czy nie można 
współgrać z przyrodą, za-
miast  być egoistą i myśleć: 
ja jestem człowiekiem więc 
mogę wszystko i nie muszę 
liczyć się z otoczeniem?

Z pozdrowieniami 
Monika Pastrykiewicz”

Wędkarze! Więcej szacunku 
dla przyrody!

Budowa farmy solar-
nej PV wiąże się z 

koniecznością przejścia 
przez określone procedury 
administracyjne i zdobycia 
niezbędnych pozwoleń.

Budowa naziemnej farmy 
fotowoltaicznej może wiązać 
się z koniecznością zdobycia 
określonych pozwoleń, co 
jest uzależnione m.in. od 
wielkości danej instalacji, tj. 
jej mocy nominalnej, a także 
od powierzchni, którą zajmie 
inwestycja. Dlatego jeszcze 
na etapie planowania inwe-
stycji warto zapoznać się z 
określonymi regulacjami z 
zakresu prawa budowlanego, 
przepisów dot. planowania 
przestrzennego czy regulacji 
środowiskowych. 

Ponieważ projekty farm 
solarnych to w naszym kraju 
nowość, brakuje przepisów, 

które dokładnie regulowały-
by ich status, a decyzyjność 
w przypadku wydawania po-
zwoleń związanych z reali-
zacją tego rodzaju projektów 
spoczywa na urzędnikach 

w lokalnych gminach czy 
starostwach, którzy czasami 
mogą dane przepisy inter-
pretować w różny sposób 
- zapoznanie się z wybrany-
mi przepisami może pomóc 
w planowaniu inwestycji 
polegającej na zoptymalizo-

waniu planów związanych z 
budową naziemnego syste-
mu fotowoltaicznego.

Analiza wybranych 
regulacji i ich interpretacji 

może dać inwestorowi od-
powiedź, jakiej wielkości 
instalacja będzie dla niego 
optymalnym rozwiązaniem 
i z koniecznością zdobycia 
jakich pozwoleń będzie mu-
siał się on liczyć. 

Źródło: (www.gramwzielone.pl)

Jak zbudować farmę 
fotowoltaiczną?


