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

Racibórz » W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podpisane zostały umowy z beneficjantami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W uroczystości Fundusz
reprezentowali: Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz
Zastępca Prezesa Zarządu Adam Liwochowski.

Czysty Żywiec, Bieruń i Bytom
Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu zrealizuje projekt pod nazwą „Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Koszt
całkowity projektu to ponad 10
milionów 300 tysięcy złotych,
kwota dofinansowania z Unii
Europejskiej wyniesie ponad
6 milionów 370 tysięcy złotych.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości
około 0,4 km, przebudowana
zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km,
uszczelniona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku
o długości około 8 km oraz zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków poprzez rozbudowę instalacji do produkcji
energii elektrycznej z biogazu.
Efektem ekologicznym projektu będzie przyłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej 87 mieszkańców oraz wzrost poziomu zagospodarowania produkowanego biogazu do 100%.
W Bytomiu zrealizowany
zostanie projekt pod nazwą:
„Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ
Centralna w Bytomiu”. Beneficjent, którym jest Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. oszacował koszt pro-

jektu na prawie 4 miliony 800
tysięcy złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad milion 850 tysięcy złotych. Zmodernizowana zostanie
oczyszczalnia ścieków Centralna w Bytomiu poprzez przebudowanie bloku biologicznego
w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania,
zapewniających dostarczenie
optymalnej ilości tlenu. Efektem ekologicznym projektu będzie utrzymanie pełnej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz
5(3) Dyrektywy 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Inwestycja w Bieruniu kosztować będzie ponad 590 tysięcy
złotych, kwota dofinansowania

zakup sprzętu

przeciwpowodziowego
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
podjął decyzję o udzieleniu dotacji do 214 tysięcy złotych na do-

Zielona Wyspa Śląsk

Kampania składa się
z trzech części: artystycznej,
edukacyjno-ekologicznej i akcji sadzenia lasów „Zazieleniamy Śląsk”. Koncert inauguracyjny kampanii „Zielona
Wyspa Śląsk” 2015 odbędzie
się 22 marca w sali koncertowej NOSPR w Katowicach. Zespół Carrantuohill tym razem
zaprosił do wspólnego występu tak znakomitych gości jak:
z Unii Europejskiej wyniesie 408 Adam Makowicz - legendarny
tysięcy złotych. Opracowane zo- pianista i improwizator, Orkiestaną: dokumentacja projekto- stra Symfoniczna Rybnickiej
wo-kosztorysowa projektu inwe- Szkoły Muzycznej im. Braci
stycyjnego, dokumentacja techniczna dla urządzeń i obiektów
objętych modernizacją i rozbudową, dokumentacja w zakresie
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu inwestycyjnego oraz Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego.
Efektem ekologicznym będzie
opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji polegającej na przebudowie
oczyszczalni ścieków, która zostanie zrealizowana ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata
2014-2020.
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pozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego).
Przekazana dotacja stanowić
będzie 50% wartości kosztów
kwalifikowanych.
Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego mieszkańców województwa śląskiego. Wnioskodawca, którym jest
Województwo Śląskie, zamierza
kupić: dwa samochody terenowe (ze środków własnych), dwa
agregaty pompowe i dwie łodzie
poliuretanowe z silnikiem na
przyczepie podłodziowej. Potrzeba doposażenia magazynów
wynika m.in. ze zużycia części
sprzętu podczas prowadzonych
akcji, jego niskiej sprawności
i awaryjności. W wyniku tego
sprzęt ten należy sukcesywnie
wymieniać na nowocześniejszy,
łatwiejszy w obsłudze i bardziej
niezawodny. Zakupiony sprzęt
zwiększy skuteczność prowadzenia akcji przeciwpowodziowych i zostanie umieszczony
posażenie magazynu przeciwpo- w wojewódzkim magazynie
wodziowego administrowanego przeciwpowodziowym w Kaprzez Śląski Zarząd Melioracji towicach.
i Urządzeń Wodnych w Katowieco
cach (magazyn pozostaje w dys-

Fundusz dofinansuje

Racibórz » Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą
28 390 złotych kampanii edukacyjno-ekologicznej „Zielona Wyspa Śląsk”. Kampania
realizowana jest na terenie Śląska od 2009 roku przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne
„Kontrapunkt”. Przy współpracy z wieloma lokalnymi środowiskami prowadzone
są działania, które mają uświadomić śląskiej społeczności zmiany jakie zachodzą
w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat. Akcja jest wkładem w budowanie
nowego wizerunku naszego regionu, który ciągle kojarzony jest bardziej z „czarną
krainą” niż regionem, gdzie tereny zielone zajmują ponad 30% powierzchni.

Szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery, Chór wokalny
Rybnickiej Szkoły Muzycznej
im. Braci Szafranków pod dyrekcją dr hab. Joanny Glenc,
Anna Faber - wirtuoz harfy, artystka światowego formatu.
W ramach tegorocznych
działań ekologicznych w terminie od 22 marca do 24 kwietnia w Miastach Partnerskich:
Katowice, Żory, Rybnik, Zabrze,
przeprowadzone zostaną warsztaty ekologiczne wraz z akcją
„Rowerem po Drzewka”, podczas których dzieci dowiedzą

się jak ważne jest dbanie o środowisko, zmniejszanie ilości odpadów oraz oszczędzanie energii. Dzieci będą uczyć się segregacji odpadów, a także grać na
eko-instrumentach, a od ilości
„przejechanych” przez nie kilometrów na specjalnie przygotowanych systemach rowerowych, zależeć będzie ilość
drzewek, z których powstanie
kolejny Nowy Las.
Na finał kampanii zaplanowano 25 kwietnia w Chorzowie
„Rodzinny Piknik Ekologiczny”,
podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne, rodzinny rajd rowerowy oraz
wiele dodatkowych atrakcji. Odbędzie się także happening „Rowerem po drzewka”, koncert
„zielonej muzyki”, pokazy i nauka tańca irlandzkiego. Zwieńczeniem działań w każdym Mieście Partnerskim będzie zasadzenie Nowego Lasu.
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Straż pożarna ma nowe wozy

15 specjalistycznych wozów
strażackich przekazane zostało 18 lutego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego. W uroczystość, która odbyła się na
terenie Parku Zamkowego
w Pszczynie wzięli udział m.in.
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski
Piotr Litwa, Śląski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej Marek Rączka oraz
przedstawiciele władz samorządowych.
Zakup specjalistycznego
sprzętu pożarniczego został dofinansowany przez WFOŚiGW
w Katowicach, który przekazał
w 2014 roku na ten cel prawie
7 milionów złotych. Wojewoda
Śląski Piotr Litwa stwierdził

WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot zapewnił, że Funduszu nadal będzie wspierać finansowo zakup specjalistycznego
sprzętu dla strażaków. – W 2015
roku zamierzamy przeznaczyć
na ten cel więcej pieniędzy niż
przed rokiem – stwierdził prezes Andrzej Pilot.
Katowiccy strażacy otrzymali drugi w kraju supernowoczesny samochód dowodzenia i łączpodczas uroczystości, że do- ności. Nowe samochody strażabra służba musi być oparta na ckie pojechały m.in. do jednostludziach, ale też na sprzęcie. - ki z Bytomia, Zabrza, Pszczyny,
4,5 mln mieszkańców tego woje- Gliwic, Cieszyna, Sosnowca, Wowództwa ma prawo do tego, aby dzisławia Śląskiego i Katowic.
eco
się czuć bezpiecznie. Prezes

Konkurs EkoAktywni 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach po raz
kolejny organizuje konkurs
EkoAktywni. Skierowany jest
do organizacji pozarządowych
prowadzących działalność proekologiczną o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.
Celem Konkursu jest nagrodzenie za działalność w zakresie
prowadzenia edukacji ekolo-

gicznej i promowania ochrony
środowiska naturalnego w regionie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia wraz z opisem
działalności, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności
z ostatnich 3 lat, przed terminem składania zgłoszeń. Termin nadsyłania 30 kwietnia 2015
roku na adres Funduszu.

