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WFOŚiGW
Aktualności

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

X edycja konkursu grantowego

Dacia z LPG

Fundusz Naturalnej Energii w raciborskim ekopatrolu
Zapraszamy do wzięcia
udziału w jubileuszowej - X
edycji konkursu grantowego
„Fundusz Naturalnej Energii”,
która uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie,
Szczecinie oraz w Katowicach.
Konkurs ma na celu wsparcie
nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do
działań na rzecz ochrony środowiska. W Konkursie mogą
brać w niej udział samorządy,
placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu
pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodnio-

pomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys.
zł. Konkurs, który zainicjował
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., organizowany jest już po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160
projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim
zrealizowano wiele inwestycji
służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących postawy poszanowania dla
środowiska naturalnego. Na samorządy, placówki edukacyjne
oraz organizacje pozarządowe
z każdego z pięciu województw
czeka blisko ćwierć miliona zło-

tych dofinansowania na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej. Organizacje zainteresowane wzięciem
udziału w konkursie proszone są o wypełnienie wniosku
o przyznanie dofinansowania
dostępnego na stronie www.
gazsystemdlanatury.pl oraz
o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP
27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa, która jest partnerem
społecznym konkursu. Wnioski
można składać do 17 grudnia
2019 roku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z fundacją na adres mailowy: fundacjazagoramizalasami@gmail.com
WFOŚiGW w Katowicach

Stare, wysłużone i - co tu
dużo mówić - w ostatnim czasie zawodne renault, które na
liczniku miało już niemal 400
tys km, zastąpiła nowa Dacia
Duster. Prezydent osobiście
zapoznał się z nowym pojazdem. Rocznik 2019. Silnik wolnossący benzynowy z dodatkową instalacją gazową. 115 koni pod maską. To nowy samochód we flocie Straży Miejskiej.
Służy przede wszystkim ekopatrolowi, ale nie tylko. - Auto użytkujemy od 18 października. Przejechaliśmy już nim
tysiąc kilometrów. Póki co auto jest niezawodne, sprawdza
się w terenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni - mówi starszy inspektor Jacek Doma-

lewski. Zakup został sfinan- był prezydentowi Raciborza
sowany przez Miasto Racibórz. Dariuszowi Polowemu.
W poniedziałek 4 listopada, noUM Racibórz
wy samochód prezentowany

Od stycznia w urzędzie
będzie nowe stanowisko
Po Kuźni Raciborskiej również Racibórz ma mieć stanowisko ekodoradcy. Urzędnik
pomoże mieszkańcom w staraniach o ekowsparcie. Nie tylko udzieli informacji, ale także

RADNA WNIOSKUJE

o zielony budżet obywatelski

1,5 mln zł z tegorocznej V edycji zostało już podzielone na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Czas na uwagi i propozycje
zmian. Na ostatniej sesji radna
Zuzanna Tomaszewska wniosła o wydzielenie odrębnej, zielonej puli. Jej zdaniem, ekoprojekty, którym dotąd trudno się
było przebić, będą miały szansę
na dofinansowanie. Jak dodała
chodzi o niewielką kwotę, np. na

zielone ściany. - Mielibyśmy trzy
głosowania - ogólnomiejskie, zielone i na dzielnicach – dodała. Do połowy listopada czekamy
na Wasze uwagi do przebiegu
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Termin ten został
wydłużony na wniosek radnych
miasta - informuje magistrat. Przypominamy, że w Raciborskim Budżecie Obywatelskim
przeznaczyliśmy 1,5 mln zł na

projekty, których autorami są
mieszkańcy miasta. Jesteśmy
już po głosowaniu, w którym
wyłoniono pomysły do realizacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi co do całego procesu.
Tylko dzięki nim możemy poprawiać kolejne edycje BO. Dlatego
prosimy o przekazanie wszelkich pomysłów w sprawach organizacyjnych etc. Uwagi, które
możecie składać mogą dotyczyć
każdego etapu (czyli promocji,
edukacji mieszkańców, zbierania projektów, weryfikacji, głosowania) i każdego dokumentu
powiązanego z budżetem obywatelskim (regulaminu, formularzu zgłoszenia itp.). Propozycje zmian są przyjmowane w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta
Racibórz osobiście (III piętro,
pokój 308) lub mailowo rozwoj@
um.raciborz.pl. Na Wasze sygnały czekamy do 15 listopada 2019
roku - informuje Urząd Miasta.
(waw)

sza, gdyby urząd zapewnił doradztwo. Tak właśnie - jak zapowiada prezydent Dariusz
Polowy - stanie się od stycznia.
Wsparcie zapewnia WFOŚiGW
w Katowicach. To pozwoli napomoże wypełnić wnioski. Dla wet wstępnie ocenić wniosek.
wielu osób to właśnie brak in- Chodzi o programy na moderformacji i kłopoty przy wypeł- nizację źródeł ciepła czy usunianiu formularzy są barierą wanie azbestu.
nie do przejścia. Liczba dofi(w)
nansowań mogłaby być więk-

Spacer krajobrazowy
po rezerwacie Łężczok
Sporym sukcesem okazał
się spacer krajobrazowy organizowany przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach
tegorocznego Dnia Krajobrazu. Ponad 70 osób, w tym licznie przybyłe rodziny z dziecmi,

przy pięknej pogodzie, poznało
walory przyrodnicze rezerwatu Łężczok.
Przewodnikami po rezerwacie byli: Nadleśniczy Robert Pabian i Karolina Witek z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Anna Kuśka-Ciba z Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach, Jacek Betleja, ornitolog z Górnośląskiego Koła
Ornitologicznego oraz Damian
Czechowski, pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkim, dziękujemy za przekazaną w bardzo przystępny sposób
wiedzę!
Uczestnikom spaceru towarzyszyła z mikrofonem Radia
Katowice Redaktor Gabriela
Kaczyńska. Relacja ze spaceru
będzie tematem audycji Eko-Ranek, przewidzianej do emisji w niedzielę 27 października
br. między godziną 10-tą i 11-tą.
Serdecznie dziękujemy za
obecność wszystkim uczestnikom spaceru. Dziękujemy również Nadleśnictwu Rudy Raciborskie i Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach za pomoc w organizacji tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu w województwie śląskim.
katowice.rdos.gov.pl

