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WFOŚiGW
Aktualności

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

Pietrowice Wielkie w programie

CZYSTE POWIETRZE
Pietrowice Wlk. » 13 stycznia w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia ws. wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze pomiędzy wójtem Andrzejem Wawrzynkiem a zastępcą prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Adamem Lewandowskim.

Nagrody w konkursie plastycznym
„TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” rozdane
Region » Konkurs ogłoszony w listopadzie 2019 roku przez WFOŚiGW w Katowicach, skierowany do uczniów
szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, został rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody w postaci czytników e-booków za I miejsca, dronów za II miejsca, hulajnóg za III miejsca i piłek do siatkówki jako wyróżnienia, zostały odebrane przez zwycięzców 17 grudnia.
To właśnie tego dnia, tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia, do Auli Gość Media
w Katowicach Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zaprosił Laureatów Konkursu Plastycznego
„Tak dla Czystego Powietrza”.
Na gali rozdania nagród Laureaci pojawili się wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami i opiekunami. Na tę okazję została przygotowana wystawa, na której wszyscy mogli
podziwiać nagrodzone prace,
w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Adam Lewandowski - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
powitał przybyłych Laureatów

i gości. Podziękował dzieciom
i młodzieży za inicjatywę, twórcze pomysły i chęć uczestnictwa w konkursie. Podkreślił
ogromną wagę, jaką WFOŚiGW w Katowicach przywiązuje do ochrony środowiska, powietrza, gleby i wody oraz pogratulował laureatom konkursu
zdobytych nagród. Aleksandra
Kuszka - Przewodnicząca Jury
Konkursu, a zarazem Dyrektor
Biura Funduszu, opowiedziała
o kryteriach oceny prac i pogratulowała ciekawych tematycznie oraz technicznie prac,
zachęcała również do uczestnictwa w kolejnych konkursach
jakie będą organizowane przez

WFOŚiGW w Katowicach. Następnie Laureatom konkursu
plastycznego rozdano nagrody.
Po otrzymaniu nagród wszyscy Laureaci wraz z rodzinami i nauczycielami zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia,
a następnie na przedświąteczny poczęstunek składający się
z muffinek, ciasteczek, owoców
i napojów. Na zakończenie uroczystości Adam Lewandowski Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne
dla wszystkich osób uczestniczących w gali.
WFOŚiGW w Katowicach

DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI,

czyli jak zrobić coś z niczego
Dwa dni wspaniałej i kreatywnej zabawy mają za sobą uczestnicy warsztatów
plastycznych pn. Drugie ży-

cie śmieci, które odbyły się
w Raciborskim Centrum Kultury. Warsztaty prowadzone
były przez Patrycję Kretek.

Pietrowice Wielkie to po
Kuźni Raciborskiej oraz Raciborzu kolejny samorząd przystępujący do rządowego programu, realizowanego ze wsparciem wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska. Priorytetem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery.
Głównym celem jest wsparcie
finansowe na wymianę starego kotła grzewczego, wymianę
okien i drzwi, docieplenie domu
bądź też instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory
słoneczne, fotowoltaika - w formie pożyczki). Dzięki porozumieniu od 20 stycznia 2020 roku
w pietrowickim urzędzie będzie

możliwość składania wniosków skać można w Urzędzie Gminy
o ww. dofinansowanie. Urzęd- (I piętro, pokój 3a) lub pod nr
nik nie tylko udzieli informacji tel.: 32 419 80 75 wew. 101.
na temat programu, ale także
UG Pietrowice Wielkie
pomoże mieszkańcom wypełnić
wniosek. Więcej informacji uzy-

Pietrowice celują
W NOWY PSZOK
Jak informuje wójt Andrzej
Wawrzynek, przetarg na wyłonienie wykonawcy i realizacja
ma nastąpić jeszcze w tym roku. PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą
się pozbyć odpadów bez cze-

kania na ich odbiór w wyznaczonym terminie spod domu.
Chodzi m.in. o wielkie gabaryty, zużyte opony czy chemikalia. W Pietrowicach Wielkich
PSZOK funkcjonuje przy ul. Fabrycznej. Tu też ma pozostać, ale
zostanie kompleksowo zmoder-

nizowany. Będzie dostosowany
do obowiązujących przepisów.
Koszt, jak informuje wójt Andrzej Wawrzynek, oszacowano
na blisko milion złotych. Pieniądze w 95 proc. mają pochodzić
z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego.
Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na maj br., zakończenia
na marzec 2021 r. - W programie
jest utwardzenie terenu, nowe
boksy. To będzie PSZOK z prawdziwego zdarzenia - dodaje wójt.
(waw)

WAŻNA INFORMACJA
związana z wnioskami

Ich zadaniem było obudzenie
w uczestnikach nowych pokładów inwencji twórczej. Dzieci będące uczestnikami zajęć
tworzyły przedmioty z użyciem
zwykłych rzeczy codziennego
użytku: skarpetek, wstążek, guzików, sznurka a nawet kaszy.
Efektem zajęć były piękne bałwanki, pomysłowe ośmiornice
oraz broszki, które z powodzeInformujemy, że od 1 luteniem mogły zostać wręczone go 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania
z okazji Dnia Babci.
obejmuje termomodernizaRCK cję budynków wraz z demontażem azbestu należy skła-

na termomodernizację budynków z demontażem azbestu
dać do WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie, co oznacza, że
ubiegając się o dofinansowanie
Wnioskodawca powinien złożyć
jeden wniosek na zadanie polegające na termomoderniza-

cji budynków, natomiast drugi
wniosek na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków.
WFOŚiGW w Katowicach

