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WFOŚiGW
Aktualności

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

Otwarcie Zielonej Pracowni Kolejne plany zadań ochronnych
w I LO w Siemianowicach Śl. dla śląskich obszarów Natura 2000
Region » I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w 2019 roku przystąpiło do konkursu Region » Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowił plany zadań ochronorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowinych dla czterech kolejnych obszarów Natura 2000. Chodzi o obszary: Łąki w Sławkowie, Łąki w Jacach i zostało laureatem konkursu „Zielona Pracownia Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”. worznie, Łąki Dąbrowskie oraz Przełom Warty koło Mstowa.
„W krainie mikro i makroorganizmów” to nowoczesny projekt laboratoryjnej pracowni, wyposażonej
w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym
Obszar Łąki w Sławkogrąd środkowoeuropejski i subwie obejmuje teren o łącznej
kontynentalny. Podstawowym
się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum.
„Zielona Pracownia” powstawała od podstaw: wyremontowano salę, zakupiono niezbędne sprzęty i meble, wyposażono
w ogromną ilość modeli, zestawów doświadczalnych, mikroskopów, narzędzi do preparacji
i szkło laboratoryjne oraz programy multimedialne. Napisano szczegółowy program edukacyjny, który będzie realizowany
w pracowni. Program jest adresowany do wszystkich uczniów
szkoły, a w szczególności do pasjonatów nauk przyrodniczych.
Uczniowie doceniają warunki
i nowoczesne metody pracy.
W „Zielonej Pracowni” odbywają się ciekawe lekcje oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom rozwijać
pasje i przygotowywać się do
egzaminu maturalnego, a także konkursów i olimpiad. Dotacja w konkursie była wysoka

– 37 500 zł, szkoła otrzymała także dodatkowe wsparcie finansowe Miasta. Uroczyste otwarcie „ Zielonej Pracowni” odbyło
się 28.11.2019 r. Dyrektor – Agata Krzysztofik oraz twórczyni
projektu – Anna Nowatkowska-Waluga, przyjęły honorowych
gości: II Zastępcę Prezydenta
Miasta – Martę Suchanek-Bijak,
Prezesa Zarządu WFOŚiGW –
Tomasza Bednarka, Naczelnika Wydziału Edukacji – Annę

Sobieraj i Starszą Wizytator –
Aleksandrę Dylę. Uczestnicy
wysłuchali wykładu wygłoszonego przez absolwentkę liceum
– dr Beatę Bielec-Berek na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a następnie wzięli
udział w prezentacji zajęć, organizowanych w „Zielonej Pracowni”.
WFOŚiGW w Katowicach

CZYSTE POWIETRZE

bliżej Raciborza
26 listopada Miasto Racibórz oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisały porozumienie, na mocy
którego w raciborskim magistracie powstanie punkt przyjmowania wniosków w ramach
programu Czyste powietrze. Latem tego roku rządowy program
Czyste Powietrze uległ zmianom, polegającym m.in. na tym,
że umożliwiono gminom udział
w procesie jego wdrażania. Na
podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
porozumień, gminy przyjmują
wnioski o dofinansowanie i dokonują ich wstępnej weryfikacji.
Ułatwia to dostęp potencjalnym

wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawnia proces jego wdrażania. Porozumienie takie podpisała już
Kuźnia Raciborska. 26 listopada
podpisał je prezydent Raciborza Dariusz Polowy, podkreślając, że był to element jego programu wyborczego. Ze strony
WFOŚiGW podpis złożył zastępca prezesa zarządu Adam Lewandowski. Punkt będzie działał od stycznia 2020 roku. Racibórz jest 23. samorządem, który podpisał takie porozumienie.
- Porozumienie zawarte jest na
czas trwania programu, a więc
do 2029 roku. W Punkcie Informacyjnym w raciborskim urzędzie będzie można pobrać druki,
złożyć wniosek, uzyskać pomoc

powierzchni prawie 51 hektarów, na których stwierdzono występowanie siedlisk i gatunków
takich jak: górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowisk i mechowisk,
lipiennik Loesela oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Obszar Łąki w Jaworznie (ok. 36
ha) obejmuje siedliska takie jak:
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie.
Obszar Łąki Dąbrowskie (ok.
385 ha) obejmuje wyłącznie
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. W tych trzech siedliskach
stwierdzono również występowanie motyli uznanych za gatunki ważne dla Europy, wymienionych w załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej. Chodzi o modrasz-

celem ustanawiania planów zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony siedlisk. Chodzi o zapewnienie, że
stan siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar,
nie ulegnie pogorszeniu. Plany
zadań ochronnych zostały zrealizowane w ramach realizacji
projektu „Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów
ka nausitous i modraszka tele- Natura 2000”, współfinansowajus. Obszar Przełom Warty koło nego ze środków Funduszu SpójMstowa obejmuje odcinek rzeki ności w ramach Programu OpeWarty od Mirowa do Skrzydłowa. racyjnego Infrastruktura i ŚroPowierzchnia terenu objętego dowisko 2014-2020”. Zarządzenia
ochroną to ok. 100 ha, na któ- dostępne są w Biuletynie Inforrych stwierdzono występowanie macji Publicznej RDOŚ.
siedlisk takich jak starorzecza
RDOŚ Katowice
i naturalne zbiorniki wodne oraz

ELEKTRYZUJĄCA INICJATYWA
Informujemy, iż podmioty
świadczące usługi montażu
systemów fotowoltaicznych dla
osób fizycznych mogą zawrzeć
z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy
w zakresie realizacji programu
„Mój Prąd”. W wyniku zawarcia
porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły
składać wnioski o dofinansowa-

nie w ramach programu „Mój
Prąd”. W przypadku składania
pakietów wniosków powyżej 20
sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio
wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych
o przesyłanych wnioskach. Podmioty zainteresowane zawarciem porozumienia z NFOŚiGW prosimy o zapoznanie się

z umieszczonym poniżej wzorem porozumienia oraz przesłanie na adresy mailowe urszula.zajac@nfosigw.gov.pl oraz
marcin.jamiolkowski@nfosigw.
gov.pl informacji o chęci jego
zawarcia wraz z danymi identyfikującymi: numerem KRS,
wskazaniem osób reprezentujących dany podmiot.
NFOŚiGW

Woda Twój przyjaciel, plastik Twój wróg
w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu.
Tutaj także wnioski przejdą etap
weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom
to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - informuje ratusz.
(waw)

Działające przy raciborskiej
bibliotece Centrum Edukacji
Ekologicznej gościło Jolantę
Reisch-Klose. Autorka książek
dla dzieci i dorosłych przyjechała do biblioteki z wykładem na
temat zagrożeń ekologicznych.
Spotkania odbyły się w Filii nr
8 na ulicy Żorskiej, w Eurece
przy ul. Kasprowicza i w Filii
nr 9 na Brzeziu. Uczestnicy spotkań w bibliotece - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-

kolnym - dowiedziały się m.in.
ile ze zgromadzonej na Ziemi
wody nadaje się do picia oraz ile
wiader wody zużywa statystyczny mieszkaniec USA i Polski.
Najważniejszym przesłaniem
spotkania z panią Reisch-Klose była jednak odpowiedź na
pytanie „Czy na pewno dbamy
o środowisko?”. Dzieci włączyły
się do dyskusji o sposobach na
ograniczenie plastiku w naszym
codziennym życiu, mówiąc m.in.

o recyklingu. Do zagrożeń dla
naszej planety i zdrowia dołączył w ostatnim czasie również
smog. I w tym temacie dzieci
miały kilka pomysłów jak nie
dokarmiać tego trującego „potwora”. Książki Jolanty Reisch-Klose, w tym „Przygody Kropelki Amelki” można wypożyczyć w raciborskiej bibliotece.
MiPBP w Raciborzu

