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WFOŚiGW

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

Podsumowanie pilotażowego Programu

LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI
Region » Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy
w kraju, finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW przekazywane
są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych.
Dofinansowanie z Funduszu
w formie pożyczki stanowi ok. 5070% kosztów kwalifikowanych
inwestycji. W lipcu tego roku
Fundusz postanowił uruchomić
pilotażowy Program skierowany bezpośrednio do osób fizycznych – czyli mieszkańców będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Mimo że nabór trwał tylko
dwa tygodnie, program cieszył
się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba
1546 złożonych wniosków. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic – 81 wniosków,
Tych i Pszczyny – po 73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwice – 60 wniosków i Rybnik – 54.

Zapewne pozytywny wpływ na
taki stan rzeczy ma udzielanie
dotacji do wymian źródeł ciepła
ze środków budżetowych Gmin
lub też uzyskanie przez Gminę
pożyczki ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Biorąc pod uwagę powiaty, sytuacja przedstawia się następująco: najwięcej
wniosków wpłynęło z terenu
powiatu raciborskiego – 126
wniosków, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz
z miastem Rybnik) – 112 wniosków, oraz powiatu pszczyńskiego – 106 wniosków.
I tak wsparcie finansowe
uzyska 750 wnioskodawców na
łączną kwotę dotacji wynoszącą
4,2 mln zł. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750

szt. starych kotłów lub pieców,
opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35%. Zastąpione one zostaną pompami
ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo też kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany
w kotłach nowej generacji, o wysokiej sprawności energetycznej.
Wszyscy wnioskodawcy, którzy
przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku, a którzy likwidują stare „kopciuchy”, uzyskają wsparcie dotacyjne. Oczywiście prócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy wnioskowali
i uzyskali dotacje na całą gamę
zabiegów termomodernizacyjnych, które pozwalają oszczędzać energię: docieplenie ścian,

Uroczyste otwarcie Centrum

Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie
15 września w Chorzowie
dokonano oficjalnego otwarcia
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, będącego jednym z najnowocześniejszych centrów
edukacyjnych w Polsce. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście, wśród których
był m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
starszy brygadier Jeremi Szczygłowski, będący jednym z głównych pomysłodawców przedsięwzięcia, komendant miejski PSP
w Chorzowie brygadier Janusz
Gancarczyk, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz śląski
kurator oświaty Urszula Bauer,
mieli okazję jako jedni z pierwszych gości zwiedzać ten mieszczący się pod ziemią, innowacyjny obiekt.
W ramach uroczystości odbyła
się także panelowa dyskusja na
temat nauczania dzieci i młodzieży w zakresie związanym z bez-

pieczeństwem. Wojewoda pogratulował i podziękował inicjatorom
przedsięwzięcia. – [...] myślę, że
najlepszym podziękowaniem będzie to, jak kiedyś dzieci, które
tę edukację przejdą, będą miały
możliwość uratować życie swoje
lub kogoś bliskiego.
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej (CEP) to pro-

jekt mający na celu uświadamianie o istniejących zagrożeniach, które mogą przytrafić się
właściwie każdego dnia oraz
edukowanie społeczeństwa,
jak można zapobiegać i jak reagować w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Obiekt
podzielono na sektory tematyczne, w których w bardzo re-

stropów, wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o., a także zabudowę instalacji solarnych. Pierwotnie
Fundusz zamierzał przeznaczyć
na pilotażowy Program kwotę 2
mln zł. Tak duży odzew ze strony mieszkańców województwa
spowodował jednak zwiększenie
tej kwoty do owych 4,2 mln zł.

W ramach programu
Fundusz dofinansował
zadania realizowane
w domkach
jednorodzinnych
z zakresu:

dofinansowania zakwalifikowano kotły węglowe z załadunkiem automatycznym,
spełniające wymogi 5 klasy
lub kotły opalane biomasą,
spełniające wymogi 4 lub 5
klasy, a także pompy ciepła,
kotły gazowe lub olejowe;
Zabiegów termoizolacyjnych:
docieplenie przegród budowlanych (ścian, stropodachów),
wymiana okien i drzwi,
modernizacja lub budowa
wewnętrznych instalacji
centralnego ogrzewania.

Fundusz dokonał oceny
formalnej wniosków,
a następnie hierarchizacji
wniosków według
następujących kryteriów:

• efektywności ekologiczno-energetycznej,
• kompleksowości zadania,
2.
• kosztów uzyskania efektu
•
ekologicznego.
Rezultatem tych wszystkich
zabiegów modernizacyjnych
•
jest realny efekt dla środowi•
ska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o ok. 134
tony, ok. 63 tony SO2 (źródło
kwaśnych deszczów), a emiWysokość
sja CO2 (gazu cieplarnianedofinansowania wynosiła: go) ulegnie zmniejszeniu o ok.
• 25 % w przypadku moderni- 9 883 tony.
zacji źródła ciepła,
WFOŚiGW w Katowicach
• 15 % w pozostałych przypadkach.

Drugie życie naszych rzeczy,

CZYLI RECYKLING INACZEJ

Region » „Drugie życie naszych rzeczy, czyli recykling
inaczej” – to hasło wydarzenia, które odbyło się w Gim1. Wymiany źródeł ciepła na nazjum nr 5 im. Jana Pawła II z okazji „Sprzątania świata
bardziej efektywne ekolo– Polska 2016”.
gicznie i energetycznie. Do
alistyczny sposób przedstawiono zdarzenia związane z pracą
strażaków. Zwiedzający mogą
zobaczyć skutki zatrucia czadem, pożaru mieszkania, lasów,
a także katastrofy budowlanej
i wypadku drogowego. Na ostatnim etapie wycieczki po centrum każdy może poczuć się jak
prawdziwy strażak. Zwiedzający mają możliwość przyjrzenia
się z bliska wozom strażackim
oraz strojom i sprzętom znajdującym się w jednostkach straży
pożarnej, a nawet zjechania ze
ślizgu. Istnieje także możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy podczas gry edukacyjnej.
Pomysł stworzenia centrum
pojawił się już w 2014 roku. Całość działań mających na celu jego uruchomienie została wykonana w latach 2015-16
przez firmę COMTV.pl i strażaków z Komendy Miejskiej PSP
w Chorzowie. Środki finansowe na ten cel pochodziły m.in.
z budżetu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Chorzowie, spółki CEZ
Chorzów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Śląski Urząd Marszałkowski

Uczniowie klas II i III mieli posprzątać swój mały świat,
czyli swoje pokoje czy mieszkania i przynieść do szkoły
rzeczy, których już nie używają. Mogło to być dosłownie wszystko, oprócz odzieży
i butów. Były to np. nietrafione
prezenty, w tym drobna, kolorowa biżuteria, książki, gry, zabawki, pluszaki, piórniki, przybory szkolne, a nawet jakieś
własne zbiory.
Na jednej z ostatnich lekcji
na korytarzu pierwszego piętra uczniowie rozłożyli na ławkach przyniesione rzeczy. Każdy mógł zabrać rzecz, która mu
się podobała i którą na pewno
ponownie użyje. Dużym powodzeniem cieszyła się biżuteria:
kolczyki, naszyjniki, korale.
Uczniowie klas pierwszych
po powrocie ze „Sprzątania
świata” i zajęć terenowych
w Arboretum Bramy Morawskiej też mogli sobie coś jeszcze wybrać. Rzeczy, które zosta-

ły, zostaną oddane innym dzieciom, jeśli tego zechcą.
To wydarzenie uświadomiło
uczniom, że wiele rzeczy może
być wykorzystanych ponownie
i może innym sprawić radość,
zamiast stać się kolejnym odpadem. Sprzątać świat zacznijmy
od siebie samych.
G5

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach znajduje się informacja o tym, kto

może uzyskać dofinansowanie,
na jakie zadania i w jaki sposób. Szukaj na www.wfosigw.
katowice.pl/dofinansowanie-zadan.html.

