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WFOŚiGW

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

Racibórz w programie

„Gmina z (dobrą) energią!”

Zielone Pracownie’2016

Racibórz » Walka z niską emisją to jeden z głównych priorytetów miasta Raciborza. Z uwagi na fakt, że jest to problem wielu gmin naszego regionu i że z problemem tym
można walczyć tylko wspólnie, bo powietrze nie uznaje
żadnych granic, Racibórz jest jednym ze współtwórców
projektu Subregionu Zachodniego pod nazwą „Gmina
z (dobrą) energią!” w ramach projektu „Gmina z (dobrą)
energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna
na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocja efektywności energetycznej”.

Niska emisja jest spowodowana przede wszystkim paleRegion » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku po raz pierwszy niem w piecach opału, który jest
zorganizował konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego złej jakości, w naszym przypadku najczęściej gorszej jakości
pn. „Zielona pracownia_projekt” oraz „Zielona pracownia”. Ich celem było nagrodzenie najlepszych projektów węglem. Ważną przyczyną teekopracowni, a następnie sfinansowanie realizacji projektów.
go zjawiska są także same piece – tak jest w przypadku, jeśli
Zainteresowanie konkursa- skierowany był do szkół pod- byte nagrody przeznacza się na wyposażenia, sprzętu oraz za- są one stare, złej jakości i jeśli
mi było tak ogromne, że w 2016 stawowych (klasy 4-6), gimna- realizację „Zielonych Pracowni”. sadność ich zakupu – wybrano palimy w nich w niewłaściwy
roku podjęto decyzje o organiza- zjalnych i ponadgimnazjalnych Dlatego w następnym konkursie 33 laureatów obu konkursów, sposób.
W projekcie biorą udział
cji kolejnych edycji. Ekopracow- z terenu województwa śląskiego. pod nazwą „Zielone Pracownie którzy wykazali się największą
nie w szkołach podnoszą świaW konkursie można było 2016” można było zdobyć nagro- kreatywnością i pomysłowością. wszystkie gminy naszego subredomość ekologiczną uczniów otrzymać nagrodę finansową dę w postaci dotacji na realiza- W sumie Wojewódzki Fundusz gionu. Organizatorzy w ramach
w atrakcyjnych warunkach (maksymalna wysokość nagro- cję zaprojektowanej pracowni. Ochrony Środowiska i Gospo- projektu przewidzieli m.in. aknauczania poprzez zastoso- dy pieniężnej dla jednego laureW sumie do Biura Fundu- darki Wodnej w Katowicach na cje społecznościowe w szkołach,
wanie kreatywnych rozwiązań ata nie może przekroczyć 20% szu w obu konkursach wpły- nagrody przeznaczył 914 186 zł. seminaria edukacyjne, wykozagospodarowania przestrze- kosztu całkowitego wdrożenia nęły 164 wnioski. Po wnikliwej
WFOŚiGW w Katowicach nanie kalkulatora efektywnoni szkolnej. Zielone pracownie projektu ekopracowni i stano- ocenie, w której brano pod uwato ekopracownie utworzone na wić kwoty wyższej niż 7500 zł) gę pomysł na zagospodarowapotrzeby nauk przyrodniczych, lub wyróżnienie w postaci na- nie pracowni – wykorzystanie
biologicznych, ekologicznych, grody rzeczowej, m.in. projek- przestrzeni, funkcjonalność, esgeograficznych, chemiczno- tora multimedialnego, laptopa, tetykę, kreatywność, innowa-fizycznych czy geologicznych. aparatu fotograficznego cyfro- cyjność rozwiązań i różnorodKonkurs „Zielone Pracownie” wego, mikroskopu, tabletu. Zdo- ność pomocy dydaktycznych,

ści energetycznej i wyprodukowanie spotów
promujących ograniczenie niskiej emisji.
Na stronie
interneto wej gminazenergia.pl ponadto dostępne
są zawieszki, które możemy zawiesić sąsiadowi na klamce do
drzwi, jeśli zauważymy, że pali
on w piecu śmieciami.
um

DZIĘKUJĘ – NIE TRUJĘ!

Na pomoc rodzimym gatunkom

Niska emisja tematem spotkania

uczniów ZSP 1 ze strażnikiem miejskim

Region » Od kilku tygodni w części rezerwatu Ochojec, w ramach działań z zakresu
ochrony czynnej, usuwane są dęby czerwone. Jest to gatunek obcy, sztucznie wprowadzony i inwazyjny dla polskiej flory.

Racibórz » Niska emisja, czyli... niewielka i niegroźna? Niestety, choć nazwa brzmi
całkiem niewinnie, niska emisja jest poważnym problemem i dużym zagrożeniem
dla naszego zdrowia.

Jak wynika z obserwacji prowadzonych przez pracowników
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, informacji przekazywanych przez
Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska oraz leśników
z Nadleśnictwa Katowice, gatunek jest konkurencją dla typowych dla tego terenu roślin. Nie
tylko utrudnia możliwości rozwoju naszych rodzimych drzew,
ale także, poprzez bardzo długi
procesu rozkładu opadłych liści,
hamuje wzrost innych roślin.
W wyniku konsultacji i spotkań terenowych pracowników
wymienionych instytucji wyty-

Co więcej, jest ona powodowana przez często nieświadomych problemu ludzi, którzy nie
zdają sobie sprawy z tego, jak
bardzo szkodzą sobie i innym.
Na szczęście problem ten
jest dostrzegany coraz wyraźniej, dzięki czemu walka z niską emisją zaczyna przynosić
pozytywne rezultaty. 20 grudnia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez funkcjonariusza Straży Miejskiej,
poświęconemu niskiej emisji człowieka. Edukacja dzieci jest wych działań na rzecz ochrony
i skutkom tych zanieczyszczeń dobrą formą poprawy świado- naszego środowiska.
Teresa Niedzielska
oraz ich wpływom na zdrowie mości i w następstwie właści-

powano powierzchnię kwalifikującą się do eliminacji dębu czerwonego. Zadbano o to,
aby prace były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków
oraz wegetacji roślin, a także
aby jak najbardziej zminimalizować negatywne oddziaływanie zrywki i wywozu drewna na
przyrodę rezerwatu w trakcie.
Obecnie dęby usuwane są w wydzielonej części rezerwatu, na
powierzchni około 1 hektara.
Prace te dają szansę powrotu
na to miejsce rodzimych gatunków drzew i roślin zielnych.
Docelowo planowane jest doprowadzenie do zaniku tego ga-

tunku w rezerwacie, dlatego też
podobne działania będą wykonywane co pięć lat. W tym celu
konieczne było doprecyzowanie
zadań ochronnych dla rezerwatu Ochojec, obowiązujących od
16 czerwca 2014 roku. Obecne
prace w rezerwacie prowadzone są zgodnie i w oparciu o Zarządzenie nr 9/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20
kwietnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia
zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ochojec”.
RDOŚ w Katowicach

