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

Racibórz » 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego
z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty
drugi Laury Umiejętności i Kompetencji - doroczną nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Platynowy laur odebrała Gabriela Lenartowicz, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
na co dzień mieszkanka powiatu raciborskiego. Diamentowy Laur odebrał Krzysztof
Penderecki.

Racibórz » W grudniu 2013 roku rozstrzygnął się ogólnopolski konkurs „Ekoodkrywcy”,
przeznaczony dla szkół, przedszkoli i wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych w Polsce. Polegał na przygotowaniu ciekawych projektów badawczych
związanych z poznawaniem środowiska naturalnego.

W Pietrowicach Wielkich

czekają na bociany

W grudniu 2013 roku rozstrzygnął się ogólnopolski konkurs „Ekoodkrywcy” , którego
organizatorami byli firma Persil, portal Rossnet, sieć sklepów
Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia. Konkurs przeznaczony był dla szkół, przedszkoli
i wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych w Polsce i polegał na przygotowaniu
ciekawych projektów badawczych związanych z poznawaniem środowiska naturalnego.
Komisja konkursowa wyłoniła
w I etapie 20 najlepszych projektów, które przystąpiły do wal- projektu, nauczycielka przyro- Morawskiej, na terenie Gminy
ki o dofinansowanie w kwocie dy Anna Bugała zaplanowała Pietrowice Wielkie, konkursy
5 tysięcy złotych. Ostatecznie szereg działań i inicjatyw, któ- plastyczne i fotograficzne, spot10 projektów miało otrzymać re pozwolą na poszerzenie wie- kania z ornitologiem i liczne obdzy uczniów na temat otaczają- serwacje bocianich gniazd.
dofinansowanie.
Szkoła Podstawowa im. Ma- cego świata, a w szczególności
Wszystkie działania rozporii Skłodowskiej –Curie z miej- życia kręgowców-ptaków. Pro- czną się wraz z nadejściem
ski, wiceminister Adam Zdziebło, scowości Pietrowice Wielkie jekt o nazwie „Bocianie Gniaz- wiosny i mają za zadanie zaRzecznik Praw Obywatelskich jako jedyna w powiecie raci- do” zdobył fundusze na reali- chęcić uczniów do obcowania
Irena Lipowicz, przedstawiciele borskim podjęła wyzwanie zację wszystkich zaplanowa- z przyrodą polską.
red.
świata nauki, medycyny i Kościo- i najpierw zgłosiła swój udział, nych działań, które obejmują
ła oraz prezydenci kilku miast a następnie znalazła się w fina- zajęcia terenowe w Rezerwai szefowie firm. Nagrodę spe- łowej – zwycięskiej 10. Autorka cie Łężczok, Arboretum Bramy
cjalną - Orła Piastów Śląskich
- otrzymał dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca w ZaRacibórz » 13 stycznia Adam Liwochowski – zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
brzu prof. Marian Zembala.
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w imieniu Ministra Środowiska, przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania
Laury są przyznawane od
1992 roku. Wtedy działacze sadla dwóch zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu
morządu gospodarczego, skuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
pieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, wystąpili
z inicjatywą nagradzania ludzi
nieprzeciętnych, wyróżniających
się firm, organizacji i instytucji,
które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej.
eco

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

dla prezes WFOŚiGW

Zorganizowana z tej okazji
uroczysta gala zgromadziła ponad 2000 gości-parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu
dyplomatycznego, rządu i samorządów. Była to okazja do
uhonorowania ludzi polityki,
nauki, kultury, Kościoła i gospodarki, którzy przez swoją
działalność wnoszą nieprzeciętny wkład w rozwój regionu
i kraju. Kapituła nagrody przyznała kryształowe, platynowe
i złote laury. Najwyższe wyróżnienie w tym roku - Diamentowy Laur – za działalność o uniwersalnym, międzynarodowym
wymiarze, otrzymał Krzysztof Penderecki, a przyznany po
raz pierwszy Kryształowy Laur
z Diamentem - wybitny pisarz
i scenarzysta Józef Hen.

Platynowym Laurem w kategorii „Zielona Gospodarka”
nagrodzono Gabrielę Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wręczając to wyróżnienie podkreślono rolę Gabrieli
Lenartowicz we wdrażaniu nowoczesnych i skutecznych metod finansowania ochrony środowiska w województwie śląskim oraz efektywne gospodarowanie publicznymi środkami
w celu współfinansowania istotnych przedsięwzięć proekologicznych oraz wspieranie zielonych inwestycji w regionie.
Wśród wyróżnionych znaleźli się też m.in. przedstawiciele
rządu: wicepremierzy: Elżbieta
Bieńkowska i Janusz Piechociń-

Europejskie dotacje

na kanalizację w Żorach i Bytomiu

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił przetarg na obsługę nowej linii kredytowej przeznaczonej na
dofinansowanie zadań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wysokość udostępnionej na ten cel kwoty wynosi 10 mln zł.

Linia kredytowa na 10 mln zł

dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
Kredytowaniem objęte będą przedsięwzięcia polegające
na budowie, modernizacji lub
wymianie na bardziej efektywnie ekologicznie i energetycznie, systemów grzewczych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody
lub wytwarzania ciepła technologicznego. Na wsparcie w ra-

mach tej linii kredytowej mogą też liczyć budujący systemy
grzewcze z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii
i z zastosowaniem rozwiązań
technicznych zmniejszających
straty ciepła w obiektach, dla
których pozwolenie na użytkowanie wydano przed 1993
r. O kredyty w ramach tej linii

bankowej mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące
działalność gospodarczą oraz
wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość dofinansowania wynosi
do 90 procent nakładów inwestycyjnych lecz nie więcej niż
300 tys. zł.
szczegóły na stronie
www.wfosigw.katowice.pl

Europejskie środki przeznaczone zostaną na realizację projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej w Żorach będącego
kontynuacją przedsięwzięcia
realizowanego od kilku lat. Teraz zaplanowano wykorzystanie
europejskich dotacji w wysokości ponad 5 mln zł na wybudowanie i zmodernizowanie ok. 6
km sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowanie oczyszczalni ścieków. Dzięki temu dostęp
do sieci uzyska 600 mieszkańców miasta.
Zmodernizowana dzięki europejskim środkom będzie także kanalizacja w Bytomiu. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z. o. o w ramach
programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzyma

3 mln zł. dotacji pozwalającej na
realizację projektu o wartości 8
mln zł polegającego na budowie
2 km sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej oraz modernizację Oczyszczalni ścieków CENTRALNA. W ramach projektu
na terenie aglomeracji do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej dostęp uzyska 233 osób, a do
nowo powstałej sieci wodociągowej 88 osób.
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na kwiecień
2015 r.
Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażająca dla 17 projektów środowiskowych dofinansowywanych
ze środków europejskich w ramach, największego w historii Unii Europejskiej, programu pomocowego Infrastruktu-

ra i Środowisko. Od tego roku
większość tych przedsięwzięć
wkracza w końcową fazę realizacji. Łączna ich wartość sięga
800 mln zł. Trzynaście zadań dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, trzy projekty związane są
z gospodarka odpadami, a jeden
z ochroną powierzchni ziemi.
Inwestycje te wspierane są
unijnymi dotacjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostanie ponad 348 km nowej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, 13 km
sieci wodociągowej, 56 przepompowni, modernizowane są trzy
oczyszczalnie ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospodarowania odpadów. Oczyszczony
i zabezpieczony przed powtórną
degradacją zostanie staw Kalina w Świętochłowicach.

