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

Racibórz » Prawie 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic,
Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe
dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Racibórz » Przedstawiciele beneficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia i Żywca
otrzymali 12 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. W spotkaniu udział wzięli:
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot oraz Zastępcy Prezesa
Adam Liwochowski i Mirosław Szemla.

Dofinansowanie Wręczenie potwierdzeń
do wyjazdów dzieci na ferie zimowe
- Zarząd Funduszu podjął
decyzję o przekazaniu na ten
cel prawie 140 tysięcy złotych
– mówi prezes Andrzej Pilot.
Dodał, że organizatorami wyjazdów są: Uczniowski Klub
Sportowy SP 27 w Katowicach
i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach. W trakcie tygodniowych turnusów realizowane
będą m.in. programy edukacji ekologicznej, zabiegi profilaktyczno-lecznicze, wycieczki
krajoznawcze, zajęcia sportowe, konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz spotkania z leśnikami.
Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej dzieci
WFOŚiGW w Katowicach prze-

i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub
programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów
dzieci na terenie województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze,
zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z proW przypadku wyjazdu do gramem żywieniowym ustaośrodków na terenie wojewódz- lonym przez dietetyka, bilety
twa śląskiego kwota dotacji ze wstępu do muzeów, parków naśrodków Funduszu wynosi:
rodowych, opłatę przewodnika,
• 250 zł - stawka podstawowa, prelekcje proekologiczne, za• 300 zł - stawka podwyższona. kup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów
Środki Wojewódzkiego Fun- plastycznych itp.
eco
duszu Ochrony Środowiska
znacza środki na realizację wyjazdów dzieci w okresie ferii zimowych. Dofinansowanie dotyczy wyjazdów dzieci w okresie
ferii zimowych, które nie mogą
trwać krócej niż 7 dni. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota dotacji ze środków
funduszu wynosi:
• 100 zł - stawka podstawowa,
• 150 zł - stawka podwyższona.

Racibórz » Zakończyły się termomodernizacje budynków ośrodków zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia PRL 60 oraz w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia.
Dzięki tym inwestycjom ośrodki zyskały nowy estetyczny wygląd, ale przede wszystkim stały się obiektami, do ogrzania których potrzeba teraz mniej energii.

Termomodernizacje
ośrodków zdrowia zakończone
Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia PRL 60
kosztowała ponad 400 tys. zł.
Inwestycja współfinansowana
była ze środków pozyskanych
przez powiat z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach w formie dotacji
wynoszącej ok. 18 tys. zł oraz
preferencyjnej pożyczki na
kwotę prawie 170 tys. zł. W ramach robót ocieplono ściany,
wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono strop nad piwnicą i wykonano podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Z ko-

lei prace przy termomodernizacji ośrodka zdrowia w Skrzyszowie kosztowały prawie 100 tys.
i zostały sfinansowane z budżetu powiatu. Warto również dodać, że we wrześniu zakończyła się także termomodernizacja ośrodka zdrowia w Radlinie
przy ul. Orkana 10. Inwestycja
obejmowała likwidację azbestu, ocieplenie ścian, wymianę
pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie
stropu oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Koszt to nieco ponad ćwierć miliona złotych.

W sumie Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami wydał w tym roku prawie 800
tys. na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Wszystkie te inwestycje wpisują się w działania
proekologiczne władz powiatu
wodzisławskiego. - Termomodernizacje pozwalają na ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia energii cieplnej,
a tym samym przyczyniają się
do obniżenia kosztów ogrzewania – zaznacza starosta Tadeusz Skatuła.
mk

dofinansowania z POIiŚ

Po spełnieniu określonych
ny przez Bytomskie Przedzwiększony zostanie stopień
przez ministerstwo warunsiębiorstwo Komunalne Sp.
skanalizowania aglomeracji
ków beneficjenci zadeklaroz o.o., a jego koszt wyniesie 4
z 49% do 52,5 % oraz poprawali zrealizowanie następu813 235,79 zł, kwota dofinanwie ulegnie jakość oczyszsowania z UE to 1 868 670,31
jących projektów:
czonych ścieków. Koszt pro• ,,Budowa kanalizacji sanizł. Dzięki inwestycji zmoderjektu to 4 352 096,16 zł, kwota
tarnej w dz. Grodziec z przenizowany zostanie m.in. blok
dofinansowania z UE wyniekierowaniem ścieków na
biologiczny w zakresie zastosie 3 007 546,12 zł.
oczyszczalnię w Będzinie”.
sowania nowoczesnych me- • „Oczyszczanie ścieków
tod natleniania, zapewniająBeneficjentem jest Miejw Żywcu”. Miejskie Przedskie Przedsiębiorstwo Wocych dostarczenie zmiennym
siębiorstwo Wodociągów
dociągów i Kanalizacji Sp.
w czasie procesom biologiczi Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywz o.o. w Będzinie. Inwestynym optymalnej ilości tlenu.
cu, które jest beneficjentem,
cja kosztować będzie 21 526
Efektem ekologicznym bęzamierza m.in. wybudować
518,66 zł, a kwota dofinansodzie poprawa jakości oczyszsieć kanalizacji sanitarwania z UE to 14 666 573,05 zł.
czonych ścieków oraz mininej o długości około 0,4 km,
Wybudowana zostanie sieć
malizacja kosztów eksploaprzebudować sieć kanalizakanalizacji sanitarnej o dłutacyjnych oczyszczalni.
cji sanitarnej o długości okogości ok. 7 km, sieć kanali- • „Poprawa gospodarki wodno
ło 0,07 km oraz zmodernizozacji deszczowej o długości
- ściekowej na terenie gminy
wać oczyszczalnię ścieków
ok. 1 km oraz budowa pomChybie - etap II zadanie 3".
poprzez rozbudowę instalapowni ścieków, zbiornika reBeneficjent projektu, którym
cji do produkcji energii elektencyjnego, osadnika i sepatrycznej. Po zakończeniu injest gmina Chybie, zadeklaratora. Dzięki tej inwestycji
rował wybudować sieć kanawestycji zwiększony zostanie
zwiększony zostanie stopień
lizacji sanitarnej o długości
stopień skanalizowania agloskanalizowania aglomeracji
około 5 km oraz zmodernimeracji z 95% do 97,9%. Realizacja projektu kosztować
z 96,15% do 100%.
zowanie oczyszczalni ście• „Zmiana systemu napowieków poprzez jej doposażenie
będzie 10 328 537,30 zł, dofitrzania reaktorów biologiczw urządzenia technologicznansowanie z UE wyniesie
nych eksploatowanych na
ne zapewniające usuwanie
6 377 842,62 zł.
eco
OŚ Centralna w Bytomiu”.
związków biogennych azotu
Projekt zostanie zrealizowai fosforu. Dzięki inwestycji

