12 » WFOŚiGW »

Piątek, 14 sierpnia » www.naszraciborz.pl

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

Brenna » O tym na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie podmioty
kościelne i jakie muszą spełnić warunki mówili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas spotkania księży
dziekanów archidiecezji katowickiej w Brennej.

Fundusz wspiera eko-inwestycje

Region » Fundacja Pracownia Edukacji Żywej z Mikołowa prowadzi warsztaty ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w cennych przyrodniczo miejscach
województwa śląskiego - lasy nadleśnictwa Rybnik, puszcza bytomska, lasy Orzesza,
lasy wokół stawu Śmieszek w Żorach, rezerwat Łężczok, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”, lasy nadleśnictwa Kobiór, w ramach programów
edukacyjnych: „Recykling czyli powrót do natury” oraz „(Roz)poznawanie natury”.

Kościoła katolickiego WAKACYJNE WARSZTATY
Wśród uczestników byli także: metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezes WFOŚiGW w Katowicach
Andrzej Pilot. Poza przedstawieniem oferty Funduszu spotkanie było okazją do rozmowy
na temat ochrony powietrza
na Śląsku oraz „ekologicznej”
encykliki papieża Franciszka.
Arcybiskup Skworc zapowiedział, że o zagadnieniach
związanych z ochroną środowiska mówić będzie podczas
sierpniowej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Andrzej Pilot
podziękował za zaangażowanie
arcybiskupa Wiktora Skworca w działania, których celem
jest poprawa jakości powietrza w województwie śląskim.
Prezes katowickiego Funduszu
podtrzymał propozycję stworzenia „koalicji na rzecz czystego powietrza na Śląsku”.
Przypomnijmy: podczas majowej Pielgrzymki Mężczyzn
i Młodzieńców do Piekar Śląskich hierarcha odniósł się do
problemów wynikających z zanieczyszczania powietrza: „Nie
przyczyniajmy się do zatruwania siebie nawzajem – wzywał
abp Wiktor Skworc. Podejmijmy wspólny, ekumeniczny
właśnie i ekonomiczny, wysiłek

ekologiczno-przyrodnicze

w tym zakresie! W tej sprawie to zadanie musimy na Śląsku
trzeba współpracy wszystkich wspólnie podjąć” – zaznaczył
podmiotów życia społecznego, hierarcha.
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zwłaszcza rządu i samorządu
oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości. Myślę, że

Ruda Śląska » Zarząd Funduszu 6 sierpnia udzielił dofinansowania na realizowane
przez Gminę Ruda Śląska zadanie, obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego
w Rudzie Śląskiej przy ul. Piernikarczyka 4. Inwestycja została przewidziana do
dofinansowania w formie dotacji do kwoty 116.115 zł oraz pożyczki do kwoty 166.625 zł.

EKOLOGICZNA ENERGIA

w Rudzie Śląskiej
Jest to już trzecia, realizowana przez Gminę Ruda Śląska, inwestycja polegająca na zabudowie odnawialnych źródeł energii
dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej oraz wspomagania przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynkach komunalnych, która uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w bieżącym roku. Pozostałe dwie inwestycje,
przewidziane do dofinansowa-

nia w łącznej kwocie 178.744 zł,
dotyczyły budynków zlokalizowanych przy ulicy Jankowskiego 6 i 8 w Rudzie Śląskiej.
Parametry zabudowywanych
instalacji zostały dobrane w taki sposób, aby wyprodukowana energia służyła wyłącznie
dla potrzeb zasilanych budynków, zmniejszając w ten sposób
ponoszone przez mieszkańców
koszty. Ponadto, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł

energii, będzie miało miejsce
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz oszczędność paliw kopalnych. Niebagatelne znacznie ma również efekt
społeczny tego typu inwestycji, polegający na promowaniu
wśród mieszkańców proekologicznych rozwiązań w zakresie wytwarzania i użytkowania
energii.
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Celem warsztatów realizowanych w programie „Recykling czyli powrót do natury”
jest połączenie dwu rodzajów
edukacji: ekologicznej (środowiskowej) i przyrodniczej. Jest
to szczególnie ważne w obszarze aglomeracji górnośląskiej,
gdzie sąsiadują ze sobą tereny cenne przyrodniczo, potencjalnie cenne przyrodniczo oraz
zdegradowane. Te dwa obszary tematyczne szczególnie dobrze wiążą się w trakcie zajęć
terenowych, gdzie obok siebie
można spotkać różne siedliska,
a nawet ocenić jakościowo stopień ich degradacji dzięki obserwacji żyjących na nim organizmów. Znalezione w terenie cyklingu rozwijaną przez czło- niu się zasobów surowców nieśmieci, pozwolą omówić ideę re- wieka, aby zapobiec wyczerpa- odnawialnych. Ściśle się z tym
wiąże temat segregacji śmieci.
Ten sam teren dostarcza wielu
przykładów biologicznego „recyklingu”, czyli cykli krążenia
materii w przyrodzie.
W ramach programu „(Roz)
poznawanie natury” planowane są warsztaty „Poznawanie
drzew i krzewów dziko rosnących, ich biologii i miejsca w kulturze” oraz „Poszukiwanie i rozpoznawanie śladów zwierząt”.
Przekazywane treści, środki
przekazu i formy prowadzenia
zajęć za każdym razem dostosowane są do grupy wiekowej
uczestników. W warsztatach
wzięło udział około 2500 uczestników.
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Region » Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu wyraziła 28 lipca zgodę na udzielenie dofinansowania Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP woj. śląskiego na realizację zadania pn. „Zakup dla ochotniczych
straży pożarnych województwa śląskiego sprzętu i wyposażenia pożarniczego do
przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych,
pożarów lasów i innych zagrożeń środowiska”.

4,5 MLN ZŁOTYCH DLA

Ochotniczych Straży Pożarnych
Dotacja w wysokości 4,5 mln
zł przekazana zostanie m.in. na
zakup 26 samochodów ratowniczo-gaśniczych (8 lekkich samochodów, 14 średnich i 4 ciężkich)
oraz specjalistycznego sprzę-

tu i urządzeń do likwidacji zagrożeń środowiska wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa. Fundusz
cyklicznie wspiera zakup samo-

chodów dla OSP – w zeszłym
roku dotacja na ten cel również
wynosiła 4,5 mln zł, a zakupiono z dofinansowaniem Funduszu 25 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

