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

Region » Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu
EMAS ma 20 lat. Z tej okazji specjalne wyróżnienia od
Komisji Europejskiej otrzymały organizacje najdłużej
zarejestrowane w systemie. Wśród jedenastu podmiotów z Polski jest m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – jedyny spośród 17 funduszy.

Region » Blisko 1,9 mln zł będzie kosztował remont
szkoły w Brzeziu. Spośród ośmiu firm ubiegających
się o zamówienie najniższą cenę zaoferował raciborski
Borbud. Prace potrwają do 21 sierpnia 2016 roku.

Ruszyła termomodernizacja

SZKOŁY W BRZEZIU
Zakres robót obejmuje:

FUNDUSZ NAGRODZONY
z okazji 20-lecia EMAS
EMAS jest nowoczesnym instrumentem zrównoważonego
rozwoju i doskonale sprawdza
się w firmach jako narzędzie
zarządzania ochroną środowiska. Zapewnia ono osiąganie
efektów ekologicznych oraz budowanie kapitału społecznego.
Ułatwia również pracę administracji publicznej dzięki naciskowi, który kładzie na spełnie-

nie wymagań prawnych ochrony środowiska. Rejestracja we
wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS jest
dostępna dla organizacji działających w Polsce od 1 maja 2004 r.
WFOŚiGW w Katowicach został wpisany do krajowego rejestru EMAS przez Ministra Środowiska w dniu 31.01.2007 roku.
WFOŚiGW

Pietrowice Wielkie » Po raz kolejny w Krowiarkach odbyła
się złomiada. Pomysłodawcą akcji jest Szymon Bolik,
który wraz z wychowankami Zakładu Poprawczego
w Raciborzu aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu.

Kolejna charytatywna

złomiada odbyła się

W KROWIARKACH

1. Adaptację poddasza szkoły
na cele dydaktyczne.
2. Docieplenie dachu i stropodachu w technologii nakładanej pianki.
3. Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
4. Wymianę instalacji odgromowej.
5. Docieplenie ścian budynku
styropianem, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
6. Docieplenie i izolacja pionowa ścian piwnic i ścian fun-

damentowych budynku.
7. Wykonanie nowych naświetli
do okien piwnicznych.
8. Wykonanie drenażu wokół
obiektu i nowej opaski wokół budynku.
9. Wykonanie izolacji przeciwwiewno-wywiewnej sali
elewacji i dachu budynku.
wilgociowej ścian piwnic me- 14. Remont pomieszczeń w.c. na
gimnastycznej z odzyskiem
ciepła.
todą iniekcji.
parterze.
10. Wymianę posadzki w części 15. Dostosowanie obiektu do 17. Wykonanie wentylacji napomieszczeń piwnicznych.
przepisów p-poż. (instalacja
wiewno-wywiewnej sanita11. Wymianę części stolarki
oddymiania klatek schodoriatów i szatni na parterze.
wych, drzwi p-poż., wykona- 18. Wykonanie instalacji oświetdrzwiowej.
12. Wymianę części stolarki
nie powierzchni ścian klatki
lenia awaryjnego.
okiennej.
schodowej z materiałów nie- 19. Wymianę instalacji central13. Przebudowę urządzeń i inpalnych).
nego ogrzewania i remont
kotłowni.
stalacji znajdujących się na 16. Wykonanie wentylacji na-

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
W związku z koniecznością
podjęcia działań mających na
celu poprawę jakości powietrza
na obszarze całego Subregionu Zachodniego, jak również
zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,
w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń
tych zanieczyszczeń, niezbędne
jest m.in. wprowadzenie nakazu
stosowania wysokosprawnych
źródeł grzewczych, jak również
ograniczeń w stosowaniu paliw
niskiej jakości.

Mając na uwadze powyższe,
w imieniu wszystkich JST z terenu Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego apelujemy, aby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 września
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzone zostały ograniczenia
w zakresie jakości stosowanych
paliw, wskazując odpowiednio
zawartości siarki, popiołu oraz
wartości opałowej dla lokali i budynków – podmiotów nie zobowiązanych do posiadania decyzji emisyjnej, a także poprzez
stosowanie kotłów z automa-

tycznym podajnikiem paliwa
min. klasy 3 (wg normy PN-EN
303-5:2012) lub innego wysokosprawnego źródła grzewczego.
Obie rekomendacje dotyczą wyłącznie paliw węglowych oraz
całych obszarów miast/gmin,
natomiast szczegółowe parametry dotyczące jakości stosowanych paliw oraz sprawności
źródeł grzewczych powinna
określić uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego.
Ponadto zwracamy również
uwagę, iż działania te należy
podejmować etapowo, tak by
mieszkańcy mogli zapoznać się

Dotacje na edukację ekologiczną

3 grudnia ulicami wioski
przejechał leciwy Ursus i zbierał wystawione przez mieszkańców Krowiarek i Amandowa odpady metalowe. Gdyby
nie niskie ceny złomu w skupie, udałoby się pobić zeszłoroczny wynik. Za ponad cztery

Zarząd Funduszu udzielił dosku-Białej – w ramach cafinansowania w formie dotacji
łorocznej kampanii planuje
na 3 zadania z zakresu edukasię m.in. utworzenie strony
i aplikacji internetowej lapcji ekologicznej. Dzięki ich realizacji zarówno dzieci, młodzież,
mywode.pl oraz modernijak i dorośli mieszkańcy wojezację Mobilnego Centrum
wództwa śląskiego będą mogli
Edukacji Ekologicznej, które zostanie przystosowane
dowiedzieć się więcej na temat oszczędzania wody i enerdo edukacji w zakresie potony odpadu uzyskano 1400 zł. gii elektrycznej, energetyki odszanowania zasobów wodPieniądze te zostaną przezna- nawialnej i recyklingu odpadów.
nych (dofinansowanie do
czone na szczytny cel. Co ciekwoty 35 000,00 zł),
kawe, akcją zainteresowały się Dofinansowane zadania to: • Każdy WAT na wagę złota
media publiczne. Staremu ciąg- • Regionalna Kampania
– czyli śląskie dzieci i młonikowi w drodze towarzyszyły
„Łapmy wodę” realizowana
dzież uczą się, jak efekwozy TVP nagrywając wszystprzez Fundację Ekologicztywnie oszczędzać energię
kie szczegóły.
ną Arka z siedzibą w Bielw szkole – zadanie realizo- •

wane przez Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć „Energie
Cites” z siedzibą w Krakowie – w ramach zadania
33 śląskie placówki edukacyjne zostaną doposażone
w drobny sprzęt pomiarowy (do pomiaru temperatury, natężenia oświetlenia
i zużycia energii elektrycznej), który zaangażuje uczniów w proces zarządzania
energią oraz nauczy ich ekologicznych zachowań (dofinansowanie do kwoty 20
961,89 zł),
ekologiczna akcja eduka-

z nowymi zasadami i do nich
dostosować. W związku z tym,
aby uzyskać jakiekolwiek realne i skuteczne efekty, wszelkie
działania winny zostać poparte
środkami z budżetu krajowego.
Całkowite obciążenie finansowe gmin i ich mieszkańców nie
pozwoli uzyskać zamierzonych
efektów ekologicznych.
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Mieczysław Kieca
cyjna „Miejsce, w którym
żyjemy” – projekt Arting
2015 – zadanie realizowane
przez Fundację „Ludzie-Innowacje-Design” z siedzibą
w Bielsku-Białej – gdzie kluczowym elementem zadania
będzie organizacja cyklu 19
wystaw prac nagrodzonych
w ramach Konkursu Wzornictwa Przemysłowego Arting 2015, promującego proekologiczne rozwiązania oparte na recyklingu, proekologicznym wykorzystaniu
znanych materiałów w nowych funkcjonalnościach
czy zastosowaniu energii
odnawialnych (dofinansowanie do kwoty 32 550,00 zł).
WFOŚiGW

