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

Nowy wóz dla OSP w Mokrem Projekt termomodernizacji
Region » 15 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem. W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP, Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego był
możliwy m.in. dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszącej
50 tys zł., dotacji z NFOŚiGW,
z budżetu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Województwa Śląskiego oraz
Gminy Mikołów. Łączny koszt
samochodu wyniósł 762 600 zł.
Nowy wóz strażacki może służyć w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, przy wypadkach drogowych, powodziach i usuwaniu
innych miejscowych zagrożeń.
Mieści 3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego,
posiada autopompę o wydajno-

GASTRONOMIKA

z pozytywną oceną formalną
Region » Projekt Powiatu Raciborskiego „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU
nr 1 w Raciborzu” złożony w kwietniu br. w konkursie w ramach Regionalnego Programu Województwa
Śląskiego 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę formalną.

W ramach przedsięwzięcia
przewiduje się m.in.: wymianę stolarki okiennej w całym
budynku i ocieplenie przegród
wewnętrznych - stropu nad III
piętrem od poddasza. Ponadto
zaplanowano modernizację istniejącego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED. W wyniku
ści 2960 litrów na minutę. Samo- niowy i automatyczne zrasza- realizacji inwestycji znacznie
chód wyposażony jest w szybkie cze do gaszenia traw.
poprawi się efektywność enernatarcie z 60-metrowym wężem,
getyczna budynku - zmniejszy
WFOŚiGW w Katowicach się zużycie energii elektrycznej
pneumatyczny maszt oświetlei cieplnej, co przyczyni się do
redukcji emisji CO2 oraz pyłu
PM10. Całkowita wartość projektu: 1.440.633,86 zł. Koszty kwalifikowane: 1.207.843,58 zł. Dofinansowanie EFRR: 1.147.451,40 zł.
Przewidywany termin rozstrzyRegion » W wybranych lokalizacjach na terenie całego województwa trwają prace renowacyjne i mon- gnięcia konkursu: listopad 2019 r.

Bocianie gniazda w renowacji

tażowe bocianich gniazd zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Nowa
platforma pod gniazdo stanęła m.in. w gliwickiej dzielnicy Wilcze Gardło.
Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej.
W przypadku bociana białego
oznacza ona budowę platform
gniazdowych oraz wykaszanie i wypas łąk, które stanowią miejsce żerowania bocianów. Bociany chętnie zakładają
gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. Ptaki wykorzystują w tym
celu dachy budynków, drzewa,
kominy oraz słupy energetyczne. Przez wiele lat bociany wykorzystują te same gniazda, corocznie dokładając nowy materiał. Przez to ich siedziby ważą
kilkaset kilogramów, czasami
nawet do kilku ton. To stwarza
niebezpieczne sytuacje, zarówno dla ptaków, mogące doprowadzić do utraty lęgów, jak i dla
ludzi. Dlatego konieczna jest
weryfikacja gniazd zgłaszanych przez mieszkańców i samorządy oraz wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych.
Zakres prac w zależności od indywidualnych potrzeb obejmuje: montaż konstrukcji metalo-

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

TAK dla czystego powietrza

KONKURS PLASTYCZNY
Region » Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wo-drewnianych (platform) na
drzewach i obiektach budowlanych lub montaż wolnostojących słupów z platformami.
W niektórych lokalizacjach wykonawca przycina również gałęzie drzew utrudniające dolot
do gniazda. Ze starych gniazd
usuwane są niebezpieczne dla
ptaków elementy obce i nadmiar materiału, przez co gniazda stają się lżejsze. W latach
2019-2020 na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-

ska w Katowicach odnowionych
zostanie 12 gniazd, położonych
na terenie gmin Kłobuck, Lipie,
Koniecpol, Kochanowice, Tworóg, Ożarowice, Siewierz, Zabrze, Gliwice, Tychy, Czerwonka-Leszczyny i Jeleśnia. Prace
w pierwszych 8 lokalizacjach zostaną zakończone do końca listopada br. II etap prac rozpocznie się jesienią 2020 r. i obejmie
kolejne 4 bocianie gniazda.
RDOŚ w Katowicach

Prace konkursowe mają
dotyczyć efektów likwidacji niskiej emisji. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu
województwa śląskiego. Prace konkursowe rozpatrywane
będą w następujących kategoriach wiekowych: kategoria A –
6-7 lat, kategoria B – 8-9 lat, kategoria C – 10-11 lat, kategoria
D– 12-13 lat, kategoria E – 14-15
lat. Zasady uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4
grudnia 2019 roku do godz. 15.00

(decyduje data wpływu do Biura
WFOŚiGW w Katowicach) na
adres Organizatora (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,

40-035 Katowice) z dopiskiem
„Konkurs plastyczny”. Prace
przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi
do końca grudnia 2019 r. Osobą
odpowiedzialną za organizację
Konkursu plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest
pani Małgorzata Gałuszka, tel.
32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl.
WFOŚiGW w Katowicach

