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WFOŚiGW

Aleja 800-lecia

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

z Raciborza do Rezerwatu Łężczok
Racibórz » Jubileusz 800-lecia nadania praw miejskich Raciborzowi to nie tylko imprezy
kulturalne, sportowe czy społeczne inicjatywy. Jednym z pomysłów jest posadzenie
800 drzew. Okrągłą rocznicę okrasić mają m.in.: dęby, platany, brzozy czy lipy. W ten
sposób w mieście zostanie trwały ślad po tak zacnym jubileuszu.
Jubileusz 800-lecia nadania
praw miejskich Raciborzowi to
nie tylko imprezy kulturalne,
sportowe czy społeczne inicjatywy. Jednym z pomysłów jest
posadzenie 800 drzew. Okrągłą
rocznicę okrasić mają m.in.:
dęby, platany, brzozy czy lipy.
W ten sposób w mieście zostanie trwały ślad po tak zacnym
jubileuszu.
Jednym z pomysłów uczczenia 800-lecia nadania praw miejskich Raciborzowi jest posadzenie 800 drzew. Jubileusz to doskonała okazja, aby Racibórz
mógł się zaprezentować jako
piękne, zielone miasto, które
swoimi działaniami chce wejść
w przyszłość jako przyjazne dla
środowiska. Sadzenie nowych
roślin jest również jednym z elementów realizacji strategii roz-

woju Miasta. Okrągłą rocznicę
okrasić mają przede wszystkim
drzewa liściaste, które działają m.in. antysmogowo. Dęby,
platany, brzozy, lipy i graby to
gatunki szlachetne, na które
Miasto chce pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Zawiązano już komitet odpowiedzialny za nowe zadrzewienia. W jego skład weszli:
przewodnicząca Zdzisława
Sośnierz, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Elżbieta Sokołowska, naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami; Katarzyna Góreczna, młodszy referent
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa; Maciej Piątek, inspektor Wydziału Komunalnego; oraz lokalni działacze i eko-

lodzy: Jan Duda, Mieczysław
Heflinger, Bogusław Siwak.
Pomysłów, gdzie mają powstać nowe zalesienia, narodziło się sporo. Do akcji chcą
przyłączyć się gminne placówki oświatowe. Nowe drzewa,
a konkretnie graby, posadzone mają zostać przy ul. Srebrnej (po zakończeniu remontu
stadionu Unii Racibórz). Komitet chciałby również, aby zadrzewiono zewnętrzną część
wału przeciwpowodziowego od
ul. Brzozowej aż do mostu przy
ul. Gliwickiej. Warto dodać, że
na tamtych glebach rekomendowanym gatunkiem drzew jest
brzoza.
Członkowie komitetu widzieliby też zaaranżowaną przestrzeń na tzw. „czarnym placu” naprzeciwko kościoła św.

KOMUNIKATY WFOŚiGW
Ruszyła kolejna
edycja konkursów
„Zielona Pracownia_
Projekt’2017” i „Zielona
Pracownia’2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza
kolejną edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2017”
i „Zielona Pracownia’2017”.
Konkurs pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2017” organizowany
jest przez fundusz po raz trzeci.
Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu
województwa śląskiego.
Przedmiotem konkursu jest
utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja
wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicz-

nej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania
oraz zastosowanie kreatywnych
rozwiązań zagospodarowania
przestrzeni szkolnej.
Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu, które przedkłada Zarządowi wyniki. Jury dokona oceny
nadesłanych zgłoszeń biorąc
pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu.
Nagrody w konkursie przyznawane będą w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrodami rzeczowymi w konkursie są: projektor multimedialny,
laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet. Prze-

widywana pula nagród pieniężnych – do 100 000 zł, rzeczowych – do 20 000 zł. Maksymalna wysokość nagrody
dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu
ekopracowni i stanowić kwoty
wyższej niż 7 500 zł. Organ prowadzący nagrodzoną placówkę
deklaruje złożenie do Funduszu wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu ekopracowni w roku szkolnym 2017/2018
w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia’2017”.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2017” będzie przebiegał w terminie do 31.03.2017
roku. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się w terminie do
20.04.2017 roku.
Konkurs Zielona Pracownia’2017 będzie przebiegał
w terminie od 24.04.2017 roku
do 08.05.2017 roku. Regulaminy i karty zgłoszenia znajdziesz
na stronie internetowej www.
wfosigw.katowice.pl.

lokalizacja to zieleniec przy
ul. Drzymały lub skwer z starą
fontanną przy PKP, obok postoju taksówek. – „800 róż na 800
lat” to piękny kolorowy akcent
wzbogacający centrum miasta
o dodatkowe walory estetyczne
– mówi R. Myśliwy.
Lista z pomysłami zadrzewień nie jest jeszcze zamknięta, co oznacza, że mieszkańcy
również mogą składać propozycje, gdzie widzieliby nowe nasadzenie.
Justyna Korzeniak

Jana, pomiędzy ulicami Karola
i Armii Krajowej. Ich zdaniem
miejsce to powinno nosić nazwę
„Skwer 800-lecia praw miejskich
Raciborza”. Wiele nasadzeń ma
też powstać przy ścieżce pieszo-rowerowej do Rezerwatu „Łężczok”. Postuluje się, by
ścieżkę nazwać „Aleją 800-lecia
praw miejskich Raciborza”. Inspiracją dla powołanego komitetu jest najdłuższa w Europie
aleja leszczyny tureckiej, którą
wiele lat temu stała się ul. Słowackiego.

– W ten sposób w przestrzeni
miejskiej powstaną dwa swoiste „pomniki przyrody” upamiętniające tegoroczne święto.
Będą one miały szansę rozwinąć się i przetrwać do kolejnej
okrągłej rocznicy upamiętniającej nadanie Raciborzowi praw
miejskich – argumentuje Robert Myśliwy, naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
UM Racibórz.
W zamyśle członków komisji jest także utworzenie różanego ogrodu. Proponowana

Spotkanie konsultacyjne
„Listy przedsięwzięć
priorytetowych... na 2018
rok”

i chłodu w województwie
śląskim,
• projektów dotyczących promowania wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneraWojewódzki Fundusz Ochrocji ciepła i energii elektryczny Środowiska i Gospodarnej w województwie śląskim.
ki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi
Szczegóły na temat konkurpriorytetowej I Zmniejszenie sów znajdziesz na stronie inemisyjności gospodarki, w ra- ternetowej www.wfosigw.katomach Programu Operacyjne- wice.pl.
go Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Wymiana kotłów
Kompleksowa likwidacja niskiej i usuwanie azbestu
emisji na terenie województwa – ważne terminy dla
mieszkańców gminy
śląskiego.
Przedmiotem ogłoszonych Krzanowice
konkursów jest dofinansowanie:
Wnioski o wymianę źródeł
• projektów, dotyczących ciepła przyjmowane będą od
wspierania efektywności 7 marca w Urzędzie Miejskim.
energetycznej w sektorze Program wsparcia nie dotyczy
mieszkaniowym w Subregio- zadań już wykonanych.
nie Centralnym WojewódzWnioski o dofinansowanie
twa Śląskiego, tj. głębokiej usuwania azbestu i wyrobów zakompleksowej moderniza- wierających azbest przyjmowacji energetycznej wieloro- ne będą w Urzędzie Miejskim
dzinnych budynków miesz- pomiędzy 7 marca a 14 kwietnia.
kaniowych,
Druki będzie można ściągnąć
• projektów dotyczących efek- ze strony krzanowice.pl.
tywnej dystrybucji ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy
współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne „Listy przedsięwzięć
priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach
na 2018 rok”. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli samorządów.
Spotkanie odbędzie się 21
marca (wtorek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul.
Jordana 18, sala 402, IV piętro),
rozpoczęcie o godzinie 11.00
– agenda spotkania.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojej obecności w
terminie do 10 marca u Aleksandry Orłów – tel.: 32 60 32 316, email: a.orlow@wfosigw.katowice.pl.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń.

Konkursy projektów
w ramach Działania 1.7
Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego

