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

Forum na temat rewitalizacji Rozbudowano instalację

terenów zdegradowanych odpylania spalin w Żywcu
Katowice » 22. spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska” odbyło się w poniedziałek 15 lutego w sali kolumnowej Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Inicjatorami spotkania były
zarządy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
To trzecie spotkanie w tym
cyklu, w którym akcent został
położony na rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz
dobre praktyki w gospodarce
odpadami górniczymi. Przedstawione zostały informacje
o źródłach finansowania na
działania związane z poprawą
jakości środowiska miejskiego i przekształcaniem terenów zdegradowanych. Zagadnienia rewitalizacji środowiska
i gospodarki odpadami, a także
pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym
na lata 2014-2020 w województwie śląskim omówił Gniewosz
Pawlus z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ofertę WFOŚiGW w Kato-

wicach przedstawiła Barbara
Malkowska z Zespołu Ochrony
Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
Pracownicy Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych
zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w rewitalizacji
zdegradowanych terenów miejskich. Obecni na spotkaniu samorządowcy (m.in. z Mysłowic,
Świętochłowic, Gliwic i Często-

chowy) akcentowali potrzebę
szybszej rewitalizacji terenów
poprzemysłowych.
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach reprezentowały zastępczynie prezesa – Agnieszka
Kostempska i Agnieszka Siemińska. NFOŚiGW reprezentował zastępca prezesa zarządu
– Krystian Szczepański.
WFOŚiGW

OTWARCIE NOWEGO

komisariatu policji w Gliwicach

Żywiec » Zakończono rozbudowę instalacji odpylania spalin w Kotłowni Rejonowej
„Pod Grapą” w Żywcu. W uroczystym oddaniu do użytku zmodernizowanych urządzeń
uczestniczyła Agnieszka Kostempska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz dofinansował inwestycję kwotą pożyczki 1 098
497 zł. Koszt przedsięwzięcia
wyniósł 1 667 800 zł. Unowocześniono instalację odpylania spalin kotłów opalanych węglem WR10, WR25/20-M, WR25.
W efekcie emisja pyłu zmniejszy się o 1.625 kg/a. Prace rozpoczęto w kwietniu 2015 roku.
– Dzięki dodatkowemu filtrowi
workowemu znacznie wzrośnie sprawność odpylania całego
układu. Warto przypomnieć, że
od tego roku dopuszczalna zawartość pyłu w spalinach jest tach ubiegłych – mówi Agnieszczterokrotnie niższa niż w la- ka Kostempska.

Paulina Gala, WFOŚiGW

Katowickie obchody
święta Służby Więziennej

Katowice » „Ludzie – nasz największy kapitał” to myśl przewodnia tegorocznych
okręgowych obchodów święta Służby Więziennej w Katowicach. 11 lutego w gmachu
Biblioteki Śląskiej w Katowicach na uroczystości Święta Służby Więziennej spotkali
się przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, szefowie służb mundurowych naszego
Gliwice » Nowy III Komisariat Policji otwarto w Gliwicach. Budynek powstał przy ul.
regionu, przedstawiciele świata nauki i instytucji współpracujących ze SW oraz przePszczyńskiej, na działce przekazanej nieodpłatnie przez miasto. Inwestycja kosztode wszystkim funkcjonariusze Służby Więziennej z całego województwa śląskiego.
wała prawie 15 mln zł. W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk, insp. Piotr Kucia, prezydent Gliwic
Wojewódzki Fundusz OchroZygmunt Frankiewicz oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ny Środowiska i Gospodarki
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Agnieszka Kostempska.
Wodnej w Katowicach repreNowy budynek o powierzchni 2260 mkw. posiada między innymi zaplecze garażowo-warsztatowe, pomieszczenie dla
zatrzymanych, pokój okazań
i salę narad. Został podzielony
na dwie strefy – otwartą oraz
niedostępną dla interesantów.
Koszt przedsięwzięcia to prawie 15 mln zł.
Warto dodać, że WFOŚiGW
od wielu lat wspiera śląską policję. Na dofinansowanie 54 inwestycji realizowanych w latach
2010-2016 Fundusz przeznaczył 13,5 mln zł. Dzięki pomocy finansowej wykonano mię- przy ul. 1 Maja, 3 Maja i Trocera,
dzy innymi termomodernizacje a także w Katowicach przy ul.
komisariatów policji w Zabrzu Żwirki i Wigury oraz Książęcej.

fot. Zdzisław Daniec
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zentowała zastępca prezesa
Agnieszka Kostempska. Podczas uroczystości nastąpiło
wręczenie odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych tym
funkcjonariuszom, których wzorowa służba znalazła uznanie
przełożonych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało
136 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów,
7 w korpusie oficerów i 19 chorążych. Przyznano również 42
funkcjonariuszom odznaki „Za
zasługi w pracy penitencjarnej”.
WFOŚiGW w Katowicach dofinansował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej kwotą
ponad 932 tys. zł. Dzięki dotacji

wykonano termomodernizację kanalizacyjną w Jastrzębiubudynków przy areszcie śled- -Zdroju.
Na podstawie tekstu
czym w Częstochowie, zmodermjr Justyny Bednarek,
nizowano system grzewczy na
WFOŚiGW
terenie zakładu karnego w Lublińcu, a także wybudowano sieć

