Zielone Jastrzębie

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

TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

„Śląsk” zyska nowy blask
Park w 12,5-hektarowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie - siedziba
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadymy - zostanie odnowiony.
Na renowację parku
Zespół otrzymał ponad
325 tys. zł dofinasowania
z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Umowę w tej sprawie
podpisali 18 stycznia,
w Koszęcinie dyrektor
Zespołu Zbigniew
Cierniak i Tomasz
Bednarek, prezes
katowickiego Funduszu.
- To zadanie pokazuje inną stroną naszego Funduszu. Środki przeznaczamy
nie tylko na przeciwdziałanie smogowi,
niskiej emisji czy duże inwestycje strukturalne, ale także na ochronę przyrody. Jest to zadanie ważne, bo to zabytkowy park, historyczny z ponad stuletnim
drzewostanem, który należy zachować
dla przyszłych pokoleń. Do parku przyjeżdżają goście z całego województwa
i kraju. Trzeba dbać o takie perełki przyrodnicze, które mamy na terenie naszego województwa, bo to także wspaniała
wizytówka Śląska - powiedział na uroczystości podpisania umowy Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach.
Środki zostaną przeznaczone na prace przy zieleni w zabytkowym Zespole
Pałacowo-Parkowym. Głównym celem
zadania jest właściwe i specjalistyczne
zadbanie o zieleń zabytkową znajdującą

Podpisanie umowy o dofinansowanie renowacji parku w Koszęcinie.
się w parku oraz zapewnienie prawidłowego wzrostu roślinności i bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na terenie parku.
Łączny koszt inwestycji to 408,8 tys. zł,
z czego 325,7 tys. zł zapewni WFOŚiGW
w Katowicach. Resztę, ponad 83 tys. zł,
Zespół wyasygnuje z własnych środków.
Położony w centrum Koszęcina Zespół
Pałacowo-Parkowy, który jest siedzibą
Zespołu „Śląsk”, ma powierzchnię niemal 12,5 ha. Wokół pałacu rozpościera
się wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską 10-hektarowy park w stylu angielskim. Znajduje się tam około 900 drzew i krzewów,
w tym wiele cennych gatunkowo. Najczęściej występujące to: dęby szypułkowe, klony, jesiony, buki, graby, lipy, buki, daglezje i platany. Na terenie parku
znajduje się też 11 pomników przyrody. Największą grupę drzew stanowią
drzewa ponad 100 oraz 200 letnie i starsze - tak zwany starodrzew, który podczas silnych wiatrów jest narażony na
zniszczenie. Jak przekonują opiekunowie parku i pałacu, bardzo ważnym celem zadania jest także zachowanie walorów i ciągłości zabytkowego parku

z okresu neoklasycyzmu, z którego będą mogły w przyszłości korzystać następne pokolenia. Wszystkie te prace mają za zadanie również utrzymać
pierwotny układ kompozycyjny parku w stylu angielskim (naturalny ogród
krajobrazowy) i zapewnić utrzymanie
właściwego stanu ekosystemu.

- Jest to przestrzeń żywa, z wieloma
zabytkowymi okazami, która wymaga szczególnej troski i - z biegiem czasu
- kolejnych nakładów finansowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pozyskaniem wsparcia ze strony WFOŚiGW
w Katowicach - za które jesteśmy bardzo wdzięczni - będziemy mogli zadbać
o park na najwyższym poziomie. Dzięki
wykonanym pracom nie tylko zadbamy
o urodę parku, ale także o bezpieczeństwo naszych gości korzystających z pleneru wokół pałacu. Mamy nadzieję, że
wkrótce wrócimy do minimalnego, rocznego wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających nas podczas imprez plenerowych,
koncertów, festiwali, warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które Zespół
„Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie - powiedział Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu „Śląsk”. - Wszelkie prace renowacyjne w zieleni parkowej są zaplanowane w tym roku. To są głównie
nasadzenia, przycinki sanitarne usuwające wszystkie suche, uszkodzone i chore
pędy drzew oraz cięcia korekcyjne, insta-

O takie parki jak ten w Koszęcinie,
posiadające wiekowy drzewostan,
musimy zadbać szczególnie. To
bardzo ważne z punktu widzenia
ochrony przyrody. Nasza dotacja
pozwoli m.in. na pielęgnację,
zakup i sadzenie nowych drzew,
cięcia sanitarne usuwające suche,
uszkodzone i chore pędy. W ramach tego zadania zaplanowana
została również pielęgnacja trawników oraz czyszczenie rowów
melioracyjnych przy przepustach
pod alejkami i przepustów.
lacje wiązań elastycznych - dodaje dyrektor.
W ramach prac zostaną także wycięte suche drzewa, usunięte pniaki, a także poddane pielęgnacji zostaną rozległe,
ponad 4-hektarowe parkowe trawnik,
a rowy melioracyjne i przepusty wodne
oczyszczone.
Od czerwca 2014 roku w parku były wykonywane przede wszystkim niezbędne bieżące prace przy zieleni zabytkowej. W 2019 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki zadrzewieniem i koncepcją nowych nasadzeń. Dokumentacja ta wskazała na pilną konieczność przeprowadzenia kolejnych specjalistycznych prac - pielęgnacji drzew, usunięcia drzew chorych, suchych i zagrażających bezpieczeństwu,
wykonania nowych nasadzeń oraz przesadzenia drzew ze względu na kolizyjność z innymi.

„Moja woda” startuje lada moment

W

szyscy, którzy planują wybudowanie oczka wodnego lub zamontowanie
zbiornika retencyjnego na wody
opadowe powinni pilnie śledzić
stronę Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, bowiem
lada dzień zostanie ogłoszony nabór wniosków do tegorocznej edycji
programu!
- Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców województwa śląskiego Programem „Moja woda”, informujemy, że prawdopodobne uruchomienie
Programu w 2021 roku planowane jest po uzgodnieniach

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I kwartale
2021 roku - zapewniają pracownicy
WFOŚiGW w Katowicach.
Szczegółowe informacje na temat planowanego naboru (w tym
Program, terminy składania wniosków, regulamin naboru wniosków,
sposób rozliczeń itd). zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu
uzgodnień.
W 2020 roku w ramach Programu „Moja woda” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło
3 092 wniosków na kwotę 14 002 980 złotych.

