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WFOŚiGW
Aktualności

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

Akcja segregacja

Eko-Asy w SP 15
KONSULTOWALI LISTĘ

przedsięwzięć priorytetowych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki
finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć
priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach. Lista
ta opracowywana jest zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska
oraz w oparciu o krajowe oraz
regionalne strategie i programy.
Stanowi ona uszczegółowienie
głównych kierunków działań wynikających z tych dokumentów.
28 marca w Sali Sejmu Śląskiego
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Listy
przedsięwzięć priorytetowych
planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2020 rok”. Zapre-

zentowano ofertę skierowaną
do szerokiej grupy zainteresowanej tematem realizacji zadań
proekologicznych na terenie województwa śląskiego. Spotkania
te na stałe wpisały się w kalendarz działania WFOŚiGW w Katowicach i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji pomiędzy Funduszem
a beneficjentami. W tym roku
współorganizatorami spotkania, wraz z Prezesem Zarządu
Funduszu Tomaszem Bednarkiem, byli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub
Chełstowski. Wśród gości byli
Wiesław Piecha – Senator RP,
Izabela Kloc, Barbara Dziuk,
Ewa Malik oraz Grzegorz Puda
-– Posłowie na Sejm RP, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz
oraz Wicemarszałek Województwa Wojciech Kałuża. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, spółdzielni

mieszkaniowych, wspólnot oraz
przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. Spotkanie
było okazją do dyskusji na temat dotychczas funkcjonujących
i proponowanych zapisów „Listy
przedsięwzięć priorytetowych…
na 2020 rok” w zakresie m.in. gospodarowania zasobami wodnymi, gospodarowania odpadami,
ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej.
Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania
szczegółowych informacji na
temat dofinansowania realizacji projektów oraz złożenia propozycji przedsięwzięć do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności
Funduszu.
WFOŚiGW w Katowicach

Czyste Powietrze
WARSZTATY SZKOLENIOWE
WFOŚiGW w Katowicach zapraszam samorządy do oddelegowania pracowników do udziału w bezpłatnych warsztatach
szkoleniowych dotyczących programu „Czyste powietrze”. Celem warsztatów jest przybliżenie
pracownikom powiatów i gmin
zagadnień z zakresu prawidłowego aplikowania o środki oraz
aspektów technicznych, związanych z realizacją działań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Warsztaty prowadzone

będą przez Doradców Energetycznych w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”. Spotkania odbędą się w siedzibie
Funduszu w Katowicach, przy
ulicy Plebiscytowej 19 (sala
konferencyjna – I piętro). Spotkanie dla powiatu raciborskiego 18.04. godz. 10.00. Szczegóły
na stronie wfosigw.katowice.pl.

WFOŚiGW prosi o potwierdzenie udziału pracowników w warsztatach. Osoby, których obecności
nie potwierdzono, ze względu na
ograniczoną pojemność sali konferencyjnej, nie będą mogły wziąć
udziału w spotkaniu.
Rejestracji na warsztaty należy dokonywać pod nr tel. 32
60 32 265, 887 447 772, jak również pod adresem e-mail: w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl
WFOŚiGW w Katowicach

28 marca w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu odbył się
już po raz dziewiętnasty Turniej Wiedzy Ekologicznej Eko-Asy 2019 pod hasłem AKCJA SEGREGACJA. Przeznaczony
był dla uczniów klas drugich
i trzecich. Pięć dwuosobowych
drużyn z powiatu raciborskiego walczyło o puchary, nagrody
i miano najlepszych Eko-Asów.
Po raz kolejny patronat honorowy nad konkursem objął starosta Powiatu Raciborskiego,
który ufundował puchary i na-

grody dla uczestników. Konkurs
rozpoczęła wicedyrektor szkoły, Joanna Paszkowska, która
przywitała gości oraz życzyła powodzenia uczestnikom.
Uczniowie rozwiązywali 8 różnych zadań, m.in.: krzyżówkę
z hasłem, quiz, logogryfy ekologiczne, sprawdzali wiedzę z zakresu znajomości parków narodowych oraz roślin i zwierząt
chronionych. Pierwsze miejsce i największą liczbę punktów zdobył zespół Szkoły Podstawowej nr 18 w składzie: Julia Wieczorek i Liliana Płonka

pod opieką Barbary Wenerskiej.
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3: Mikołaj Oszust i Kacper Kaim pod
opieką Renaty Pyszny, a na
trzecim Szkoła Podstawowa
nr 15: Kajetan Morawiec i Sara Radwan pod opieką Małgorzaty Grabowskiej i Małgorzaty Rostowskiej. Poziom wiedzy
był wysoki i wyrównany. Dwie
drużyny zdobyły taką samą
liczbę punktów. - Z roku na rok
uczniowie naszych szkół wykazują się coraz większą wiedzą
i zaangażowaniem w sprawy
ochrony środowiska i przyrody.
To bardzo pozytywne zjawisko.
W pracach komisji sprawdzającej poprawność zadań wzięły
udział: Magdalena Koczwara –
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Renata Pyszny - nauczyciel ZSP nr
3, Urszula Chlebek – nauczyciel z SP nr 13 oraz Iwona Piszczatowska - nauczyciel z SP 1.
Drużyny z SP 18 oraz ZSP nr 3
będą reprezentowały w kwietniu nasz powiat w Wojewódzkim
Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym w Żorach. Konkurs
przygotowały i przeprowadziły Estera Kurzydem i Teresa
Stein.
Estera Kurzydem,
materiał nadesłany

Na zamku o programie
CZYSTE POWIETRZE
Mieszkańcy województwa
śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub
przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Mowa o tym była na
zamku, 26 marca, na spotkaniu
z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adamem Lewandowskim, który to odwiedził Racibórz na zaproszenie prezydenta
Dariusza Polowego. WFOŚiGW
promuje w ten sposób rządowy
program, wychodząc z założenia, że dzięki temu wiedza o nim
stanie się powszechniejsza.
Czyste Powietrze to, przypomnijmy, kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów

i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program
skupia się na wymianie starych
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią.
Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet,
dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest

do osób fizycznych będących
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW.
Fot. K. Kubik

