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WFOŚiGW
Aktualności

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

RUSZA KONKURS

Miasto wyłoniło operatora

kategorii od 10 do 25 tys. zł oraz
statuetki i dyplomy honorowe.
Zgłoszenia do konkursu
wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem
poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, do 31 marca 2020
roku do godziny 15.30.
Racibórz » O zamówienie z raciborskiego magistratu starały się
Wojewódzki Fundusz Ochro- mogą wziąć udział już nie tyl-  Walka ze smogiem i niską
Osobą do kontaktu jest Padwie
firmy - jedna z Katowic, druga ze Świerklańca.
emisją - najaktywniejsza ni Ewa Cofała, tel. 32 60 32 374,
ny Środowiska i Gospodarki ko osoby fizyczne, ale również
e.cofala@wfosigw.katowice.pl.
Wodnej w Katowicach ogłasza gminy, jednostki samorządu tegmina roku
kolejną edycję konkursu „Zielo- rytorialnego, przedsiębiorstwa  Inwestycja proekologiczna
Laureatów poznamy 22
ne Czeki”. To nagrody przyzna- oraz organizacje pozarządowe.  Programy i akcje na rzecz kwietnia 2020 r. podczas uroczyPrzedmiotem zamówienia 75 budynków – obejmującą dowane przez WFOŚiGW w Katoochrony przyrody i eduka- stej Gali „Zielonych czeków”.
Urzędu Miasta jest usługa pole- cieplenie ścian zewnętrznych
wicach corocznie z okazji Dnia Nagrody przyznawane są w tym
cji ekologicznej.
Zapraszamy do udziału gająca na pełnieniu funkcji Ope- oraz dachów/stropodachów/
Ziemi za działalność na rzecz roku w pięciu kategoriach:
ratora Programu ograniczania stropów ostatniej kondygnacji.
w Konkursie!
Nagrodami są „Zielone czeochrony środowiska i gospodar-  Ekologiczna osobowość roku
niskiej emisji na terenie miasta Ostateczna liczba inwestycji
ki” o wartości w zależności od
www.wfosigw.katowice.pl Racibórz w 2020 roku. Program może różnić się od zakładanej
ki wodnej. W tej edycji konkursu  Ekogmina roku
skierowany jest do właścicieli – zostanie określona po zakońdomów jednorodzinnych zloka- czeniu naboru konkursowego,
lizowanych w Raciborzu, którzy który zostanie zakończony 28
w terminie naboru złożą odpo- lutego 2020 r.
wiednie wnioski, a współfinansowany ze środków Wojewódz- Oferty złożyły dwie firmy:
kiego Funduszu Ochrony Śro-  EKOSCAN Innowacja i RozRegion » Ochrona nietoperzy nie wyklucza ich... podglądania. W Brennej od kilku lat działa jedyne
dowiska i Gospodarki Wodnej
wój Sp. z o.o. Świerklaniec
w Katowicach. W bieżącym ro- 456 zadań za kwotę 132
w Polsce Obserwatorium Nietoperzy. Na czas jego budowy i pierwsze lata funkcjonowania RDOŚ wydaku kwota zarezerwowana w bu440,25 zł
ła zgodę na fotografowanie, filmowanie lub obserwację, mogące powodować płoszenie lub niepokojedżecie pozwoli na realizację ok.  AT sys.pl Sp. z o.o. Sp. K
nie nietoperzy. Teraz takie zezwolenie nie jest już konieczne, bo możliwa jest obserwacja bez płoszenia
295 inwestycji. Przewiduje się
Katowice - 426 zadań za 90
realizację
ok.
220
modernizacji
717,50
zł
tych wrażliwych zwierząt.
Wybrano firmę AT sys.pl
źródeł ciepła oraz termoizolację

programu ograniczania

NISKIEJ EMISJI

Zielone Czeki`2020!

Obserwatorium Nietoperzy w Brennej

Obserwatorium znajduje
się na strychu szkoły w Brennej. Można w nim, bezpośrednio przez lustro weneckie i za
pośrednictwem kamer, zobaczyć i usłyszeć dwa gatunki
nietoperzy – podkowca małego i nocka dużego. Obserwatorium powstało zarówno po
to, aby edukować, jak również
chronić miejsce rozrodu obu
gatunków.

Obserwatorium stało się już
ważną w regionie atrakcją turystyczną. W ciągu pierwszych 6
lat działania odwiedziło je ponad 10 tysięcy w osób. W obiekcie organizowane są również
zajęcia edukacyjne i warsztaty.
Na 2020 r. zaplanowane zostały kolejne atrakcje i wydarzenia. Jedną z nich będzie organizowana w Centrum Kultury
i Sztuki „Dwór Kossaków” Mię-

Kuźnia Raciborska
STAWIA NA EKOLOGIĘ
Kuźnia Raciborska » Wicemarszałek Wojciech Kałuża odwiedził
Kuźnię Raciborską, gdzie rozmawiał z władzami gminy o inwestycjach realizowanych z udziałem środków unijnych.
Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha podsumował
realizowane w gminie przedsięwzięcia i podziękował władzom województwa śląskiego za współpracę i wsparcie,
szczególnie w kontekście projektów, których celem jest poprawa jakości powietrza. - Wierzymy w siłę samorządów, dlatego chcemy spotykać się i roz-

mawiać o sprawach istotnych
z perspektywy mieszkańców.
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego napędzają gospodarkę i rozwój regionu, ale przede
wszystkim służą mieszkańcom
i wpływają na jakość życia. Warto inwestować w działania związane z poprawą jakości powietrza, termomodernizacją i od-

dzynarodowa Noc Nietoperzy.
Podczas tego wydarzenia odbędzie się konferencja mająca
przybliżyć niezwykły świat nietoperzy oraz podglądanie nietoperzy przy pomocy detektorów ultradźwiękowych. W ramach projektu przewidziano
również cykl nocnych warsztatów z nietoperzem, gdzie będzie
można obserwować nietoperze
wylatujące na nocne żerowanie.

To tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji. Obserwatorium czynne jest w okresie
bytowania nietoperzy na strychu szkoły - od maja do końca
września. Informacje na temat
zwiedzania są dostępne na stronie internetowej gminy Brenna.

nawialnymi źródłami energii,
bo to bezpośrednio przekłada
się na jakość życia w województwie – mówił wicemarszałek
Wojciech Kałuża.
Warto przypomnieć, że gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, w wysokości 2,5 mln
zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu
to 3,5 mln zł. Przedmiotem jest
wykonanie prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji c.o. (w tym montaż OZE w 4
budynkach), łącznie w 8 obiektach. Dotyczy to:
1. Przedszkola nr 1 ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej
2. ZGKiM w Kuźni Raciborskiej
3. Przedszkole Rudy

4/5 WOK i OSP Turze
6. OSP Jankowice
7. Gminny budynek ul. Jagodowa 15 Kuźnia Raciborska (żłobek, Caritas)
8. OSP Ruda Kozielska
Gmina uzyskała ponadto
środki na montaż odnawialnych
źródeł energii. Wartość projektu to ok. 8 mln zł, z czego unijne
dofinansowanie wynosi 6,3 mln
zł. Dzięki temu uda się zamontować 408 instalacji w prawie
300 gminnych gospodarstwach
domowych.
Burmistrz Paweł Macha
wspomniał również o inwestycjach już realizowanych w gminie, w tym remoncie drogi przy
ul. Powstańców oraz modernizacji zabytkowej stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, którą wicemarszałek Wojciech Kałuża
miał okazję odwiedzić.

katowice.rdos.gov.pl
fot.: Urząd Gminy w Brennej

Gmina Nędza dołącza
do programu poprawy
JAKOŚCI POWIETRZA
Nędza» Urząd Gminy Nędza informuje, że przystępuje do realizacji
zadania pod nazwą „Poprawa jakość powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Partnerskich. Wydatki dla gminy Nędza oszacowano na kwotę ponad pięciu milionów
złotych, z czego dofinansowanie stanowić będzie 85% tej kwoty.
W celu realizacji projektu
w dniu 17 lutego bieżącego roku w Tarnowskich Górach podpisany został aneks do umowy
partnerskiej. Realizacja projektu pozwoli na zainstalowaie łącznie 310 instalacji, które
obejmować będą: fotowoltaikę
(154 sztuki), kolektory słoneczne (41 sztuk), pompy powietrzne do ciepłej wody użytkowej
(31 sztuk), pompy powietrzne do ciepłej wody użytkowej

i centralnego ogrzewania (27
sztuk) oraz kotły na biomasę
(57 sztuk). Instalacja urządzeń
wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu powietrza w gminie Nędza, poprawiając tym samym warunki życia i zdrowie
mieszkańców. Wydatki kwalifikowalne zadania dla gminy Nędza zostały wyszacowane w wysokości 5 319 000,00 zł z czego
dofinansowanie stanowi 85%
czyli 4 521 150,00 zł.

