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

Ta stacja to mercedes

wśród tego typu urządzeń

17 maja przy ulicy Wojska
Polskiego odbyła się oficjalna
uroczystość oddania do użytku
stacji pomiaru jakości powietrza. W wydarzeniu udział wzięły władze miasta i przedstawiciele Raciborskiego Alarmu
Smogowego. Obecna była także
posłanka Izabela Kloc (PiS), europoseł Bolesław Piecha (PiS)
oraz senator Adam Gawęda
(PiS). - Ta stacja jest najnowszym dzieckiem techniki światowej. W środku zamontowano dwa najlepsze dostępne na
rynku pyłomierze frakcji grubej PM 10 i frakcji drobnej PM
2,5. Obecny jest także analizator zanieczyszczeni gazowego
w postaci związków siarki, a już
w najbliższym czasie zamonto-

wany zostanie analizator NOx,
czyli zanieczyszczenia, które
jest wydzielane bezpośrednio
przez komunikację samochodową. Śmiało można więc powiedzieć, że jest to jedna z najnowocześniejszych, spełniająca wszystkie standardy światowe stacja monitorująca jakość
powietrza, swoisty mercedes
wśród tego typu urządzeń. Dobrze się stało, że ona jako pierwsza stanęła w Raciborzu – powiedział Paweł Ciećko, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska.
Kolejną dobrą wiadomością dotyczącą oddanej dziś do użytku
stacji monitorującej jakość powietrza jest taka, że dostęp do
informacji o jakości powietrza
będą mieli nie tylko specjaliści

GIOŚ, ale także zwykli obywatele. Dostęp do danych będą mieli
więc wszyscy, data loger przesyła dane bezpośrednio na serwery GIOŚ, a od 1 czerwca przy
pomocy specjalnego linku, dane
te staną się dostępne na stronie
Urzędu Miasta, na wszystkich
aplikacjach na telefonach komórkowych. - Po raz pierwszy
jestem na takim wydarzeniu,
jakim jest otwarcie urządzenia
i w zasadzie zaczynam myśleć
o tym, że dzięki temu, że ono
się w Raciborzu pojawia, doprowadzimy do tego, że za kilka lat, może osiem lub dziesięć,
będzie nam ono już niepotrzebne, bo w Raciborzu będzie powietrze na tyle czyste, że stację
będziemy mogli oddać komuś,
w większej potrzebie. To jest
dzisiaj tylko termometr, to nie
jest lekarstwo. Jako Raciborski
Alarm Smogowy naciskaliśmy
na prezydenta, a on naciskał
dalej, po to żebyśmy mieli świadomość. Jeśli będziemy już ją
mieli, staniemy się odpowiednio zmotywowani do podejmowania kolejnych ruchów, które będą długotrwałe, kosztowne, niewygodne, ale skuteczne
– powiedział Dawid Wacławczyk,
przedstawiciel RAS.
(greh), fot. Katarzyna Kubik

Ekologiczny konkurs i gra miejska
Urząd Miasta Racibórz zaprasza dzieci i młodzież raciborskich szkół podstawowych
i średnich oraz najstarszych
przedszkolaków do udziału
w konkursie plastycznym oraz
grze miejskiej. Konkurs plastyczny i wiedzy ekologicznej
„EKOmpost – segreguj z głową” polega na wykonaniu przez
Uczestnika pracy plastycznej
w formie przestrzennej rzeźby
lub na papierze (praca płaska),
w dowolnej technice plastycznej
z wykorzystaniem dowolnych
materiałów plastycznych (np.
kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów). Szczegóły dotyczące
konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stro-

nie kompostownia.raciborz.pl.
Do wygrania atrakcyjne
nagrody. Organizator przyzna
Laureatom Konkursu imienne
dyplomy oraz cenne nagrody
we wszystkich kategoriach dla
miejsc I-III (Nagrody do 150 zł
na osobę). Szkoły Laureatów
otrzymają honorowe dyplomy
przyznane przez Organizatora. Gra miejska „EKOmpost
– segreguj z głową” odbędzie
się 5 czerwca 2019 w godzinach 9:00 – 14:00. Uczestnicy
tworzą „Drużynę” (od 3 do 4
osób, w tym co najmniej jedna
osoba pełnoletnia), która jako
cały zespół bierze udział w Grze.
Każda drużyna musi być zaopatrzona w telefon z zainstalowanym programem do odczytywania QR kodów, z dostępem do

Przekazanie promes na zakup
wozów ratowniczo-gaśniczych
9 maja 2019 r. Wiceminister
Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński
wraz z Leszkiem Suskim - Komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyście
przekazali przedstawicielom
samorządu terytorialnego oraz
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych województwa śląskiego promesy na dofinansowanie
zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W swoim wystąpieniu pan Minister podkreślił, że
strażacy ochotnicy pełnią bardzo
ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż
zwykle są pierwsi na miejscu
zdarzenia. W skali całego kraju

strażacy podejmują interwencje
średnio co minutę. Wyjeżdżają
do wypadków komunikacyjnych,
pożarów, innych miejscowych
zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Podziękował strażakom
zawodowym oraz druhom zrzeszonym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, którzy
na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Zakup
wozów dla straży pożarnych jest
możliwy dzięki wkładowi finansowemu wielu podmiotów. Łączny koszt samochodów to ponad
30 mln zł, w tym wkład samorządów. Resztę dołożą MSWiA
i Komenda Główna Państwowej

Fundusz na posiedzeniu Wojewódzkiej

Rady Dialogu Społecznego

Na zaproszenie Jarosława
Wieczorka, Wojewody Śląskiego,
Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach – Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wziął udział w posie-

dzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach. Spotkanie odbyło się 9 maja 2019 r. Obrady
WRDS dotyczyły m.in. problemów występowania niskiej emisji w województwie śląskim oraz

Straży Pożarnej oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jak również
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
na realizację tego zadania zostanie przeznaczone prawie 10
mln zł! W ubiegłym roku dzięki
współpracy rządowo-samorządowej udało się zakupić 380 wozów bojowych dla jednostek OSP
w całej Polsce. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większym
rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów.
W 2018 r. w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup 26 pojazdów
pożarniczych.
WFOŚiGW w Katowicach

systemowych rozwiązań walki
ze smogiem. Podczas dyskusji
- Prezes Funduszu szczegółowo omówił narzędzia wsparcia
walki ze smogiem i niską emisją w naszym regionie, w tym
przede wszystkim możliwości
dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach
domowych mieszkańców województwa. Prezes WFOŚiGW
przedstawił również stan realizacji Programu Czyste powietrze w województwie śląskim
oraz stanowisko Funduszu ws.
propozycji Rady w zakresie
ewentualnych zmian w programie.
WFOŚiGW w Katowicach

Nabór wniosków na doposażenie

go 6, 47-400 Racibórz, (pokój nr
20, Referat ds. Gospodarki Odpadami), w terminach:
 KONKURS PLASTYCZNY
– do 31 maja 2019 r.
Internetu. Drużyna bez urządzenia nie będzie mogła wyko-  GRA MIEJSKA – do 4
Wojewódzki Fundusz Ochrony
nywać zadań interaktywnych.
czerwca 2019 r.
Środowiska i Gospodarki WodCzłonkowie Drużyny muszą ponej w Katowicach ogłasza naruszać się razem, będą wykoWręczenie nagród i dyplo- bór wniosków na zakup sprzęnywać zadania interaktywne, mów przez Organizatora odbę- tu ratowniczego dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
sprawnościowe związane z pra- dzie się 10 czerwca 2019 r.
widłową segregacją odpadów,
Miasto Racibórz organizu- z terenu województwa śląskieotrzymywać rekwizyty i wska- je konkursy w ramach kampa- go w ramach priorytetu NZ 2.1.
zówki. Organizator przyzna nii informacyjno-edukacyjnej Usuwanie skutków poważnych
Laureatom Konkursu imien- w zakresie projektu pn. „Rozwój awarii w środowisku i doposane dyplomy oraz cenne nagro- zakładu odzysku i unieszkodli- żenie służb ratowniczych. Bedy we wszystkich kategoriach wiania odpadów komunalnych neficjentami środków są jeddla zdobywców I miejsca (Na- w mieście Racibórz” dofinanso- nostki Ochotniczych Straży Pogrody do 130 zł na osobę). Każ- wany w ramach Regionalnego żarnych lub Gminy na terenie
dy uczestnik otrzymuje dyplom Programu Operacyjnego Woje- których działają jednostki OSP.
uczestnictwa w Grze miejskiej. wództwa Śląskiego na lata 2014 Formą dofinansowania jest dotaSzkoły Laureatów otrzymają – 2020, współfinansowanego ze cja w wysokości do 50% kosztów
honorowe dyplomy przyznane środków Europejskiego Fun- kwalifikowanych przedsięwzięprzez Organizatora. Zgłoszenia duszu Rozwoju Regionalnego. cia. Wnioski wraz załącznikami
przyjmuje Urząd Miasta Racinależy składać w siedzibie FunUM Racibórz duszu w Katowicach w terminie
bórz, ul. Króla Stefana Batore-

SŁUŻB RATOWNICZYCH
od 20 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi
1.500.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Minimalna wnioskowana kwota
dofinansowania powinna wynosić 1.000 zł. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką
kurierską, decyduje data wpływu
wniosku do Funduszu. Wnioski
wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce:
Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.
WFOŚiGW w Katowicach

