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

Racibórz » Z udziałem Gabrieli Lenartowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wiceprezesa Funduszu
Adama Liwochowskiego, w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisane zostały
umowy z beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko. Unijną dotację
otrzymają: Katowickie Wodociągi S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Jaworzna i Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Racibórz » Od 6 września w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego można oglądać monumentalną wystawę „Arbores
Vitae – Ostatnia taka puszcza”, zorganizowaną w ramach kampanii „Różnorodność
– potęga życia”.

Wystawa Arbores Vitae
– Ostatnia taka puszcza
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Prawie 9,5 mln złotych dotacji z UE

na gospodarkę wodno-ściekową
w Katowicach, Bytomiu i Jaworznie

W Katowicach wybudowana i zmodernizowana zostanie
sieć kanalizacji sanitarnej oraz
sieć wodociągowa. Inwestycja
będzie zrealizowana do końca
2015 roku, a dzięki niej o prawie
1000 zwiększy się liczba osób
korzystających z podłączenia
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt projektu to
17.885.523,75 zł, dotacja UE wynosi 6.528.442,65 zł.
W Jaworznie opracowana
zostanie, między innymi, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla projektu pod nazwą

„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta
Jaworzna – Faza IV”. Całkowity
koszt to: 1 563 084,00 zł, dotacja
UE stanowi 1 080 180,00 zł.
W Bytomiu zrealizowany
zostanie projekt pod nazwą
„Kompletna dokumentacja na
uporządkowanie gospodarki
osadowej na OŚ Centralna”.
Przygotowana zostanie m.in.
dokumentacja projektowokosztorysowa, dokumentacja
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz studium
wykonalności. Całkowity koszt

projektu to: 2 733 675,00 zł, dofinansowanie z UE wynosi 1 889
125,00 zł.
Program Infrastruktura
i Środowisko jest największym
programem pomocowym wspierającym kraj członkowski Unii
Europejskiej w całej historii polityki spójności. Ponad 28 mld
euro z Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przeznaczonych na realizację dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce.
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Spotkanie informacyjne

ekspertów Funduszu w Pawłowicach
Z udziałem Gabrieli Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu zasad
dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Omówione zostały m.in. możliwości finansowania przedsięwzięć takich jak
budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa stacji
uzdatniania wody czy instalacja
ogniw fotowoltaicznych.
Eksperci Funduszu: Ewa
Maniecka, kierownik Zespołu ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi oraz Krystian
Smuda, kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
mówili m.in. o tym jak prawidłowo wypełnić wniosek i jakie
są warunki ubiegania się o do-

Ekspozycja ta inicjuje nową
działalność Śląskiego Ogrodu
Botanicznego – wystawy wielkoformatowych fotografii. Teren Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej od początku powstania wydawał się
przestrzenią wprost idealną do
organizowania plenerowych wystaw i wreszcie udało się zrealizować ten pomysł. Dzięki
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał ponad 265 tysięcy złotych,
w wyznaczonych miejscach zostały rozmieszczone stelaże wystawiennicze, na których będą
eksponowane przez okrągły rok
prace fotograficzne o różnorodnej tematyce.
Na potrzeby wystawy „Arbores Vitae” powstała specjalna,
monumentalna infrastruktura
z tyłu budynku Centrum Edukacji, na której zamieszczonych
zostało 60 fotografii o wymiarach 180 x 120 cm, przedstawiających Puszczę Białowieską. Inicjatorami i organizatorami projektu „Arbores Vitae”
są Sylvie i Krzysztof Derdaccy z Europejskiego Centrum
Ziemi. Fundacja ta od wielu
lat z sukcesem organizuje interdyscyplinarne wydarzenia
mające na celu propagowanie
wiedzy o stanie naszej planety,

promocję idei zrównoważonego
rozwoju i otwartości kulturowej
– a przez to podnoszenie świadomości proekologicznej i obywatelskiej. Po projektach „Ziemia z nieba” i „Planeta Ocean”
(które w całej Polsce obejrzało
ponad 2,5 mln widzów) proponuje mieszkańcom Mikołowa
i całego powiatu spektakularne
wydarzenie artystyczno-edukacyjne „Arbores Vitae – Ostatnia
taka puszcza”.
Projekt ten to swoista podróż w czasie i przestrzeni do
klejnotu europejskiej bioróżnorodności – Puszczy Białowieskiej, ostatniego na świecie pierwotnego lasu nizinnego strefy umiarkowanej. Dzięki
wspaniałym zdjęciom i filmom
Bożeny i Jana Walencików, którzy od prawie 30 lat z pasją dokumentują zagrożony dziś, lecz
wciąż mało znany świat dzikiej

puszczańskiej przyrody, mamy
szansę poznać tajemnice tego
sanktuarium i korzenie naszej
cywilizacji.
Projekt „Arbores Vitae” to
nie tylko wystawa, ale również
szeroko zakrojony bezpłatny
program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół wszystkich szczebli i studentów. To
także kino ze znakomitymi filmami przyrodniczymi, na które serdecznie zapraszamy do
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w każdą niedzielę od 15 do
17. Szczegóły na stronie www.
sibg.org.pl.
Zachęcamy placówki oświatowe i kulturalne do zgłaszania
grup na zajęcia edukacyjne (koordynator programu – Monika
Depa: nr tel. 534 994 575, e-mail:
m.depa@sibg.org.pl). Wystawa
potrwa do 6 listopada.
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Racibórz » 2 września ruszył konkurs ECO DESIGN skierowany do producentów,
dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt
ekologicznego projektowania. Wydarzenie objął patronatem minister środowiska
Maciej Grabowski. Finałowe rozwiązania zostaną zaprezentowane na wystawie
podczas targów POLEKO 2014.

Konkurs ECO DESIGN
finansowanie. W czasie spotkania zaprezentowane zostały
także priorytetowe kierunki dofinansowania zadań z zakresu
ochrony atmosfery i gospodarki wodnej. W spotkaniu, które 2
września odbyło się w Urzędzie
Gminy Pawłowice udział wzięli
pracownicy Urzędu, Gminne-

go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżanowicach
oraz przedstawiciele Urzędów Gmin: Gorzyce, Gaszowice, Kornowiec, Suszec, Radlin
oraz Starostwa Powiatowego
w Pszczynie i Raciborzu.
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Zrównoważony, świadomy
i odpowiedzialny design dotyczy
każdej branży i dziedziny gospodarki, począwszy od tworzenia
w duchu recyklingu i upcyklingu, po produkcję ekologicznych
samochodów, maszyn o niskim
zużyciu energii oraz budownictwo pasywne. Słowem, produkt
eko to ten, którego wyprodukowanie i stosowanie przez
użytkownika odbywa się z poszanowaniem środowiska na-

turalnego. Projektowanie przyjazne środowisku jest możliwe
praktycznie w każdej dziedzinie. Nierzadko przynosi zysk nie
tylko środowiskowy, ale także
estetyczny. Dlatego też z chęcią obejrzę na targowych stoiskach propozycje najnowszych
ekologicznych projektów – mówi Maciej Grabowski, minister
środowiska.
Ekologiczne produkty i usługi można zgłaszać do konkursu

ECO DESIGN od 2 do 30 września 2014. Po poddaniu zgłoszeń
weryfikacji jury, wyłonieni zostaną finaliści, których produkty znajdą się na unikalnej wystawie podczas targów POLEKO 2014. Jury, w skład którego
wejdą eksperci ds. wzornictwa
oraz reprezentanci organizacji
ekologicznych, oceniać będzie
zgłoszenia według takich kryteriów, jak m.in: zastosowane
rozwiązania ekologiczne, bezpieczeństwo, funkcjonalność,
wybór materiału.
Szczegóły na stronie www.
wfosigw.katowice.pl
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