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UNIJNE WSPARCIE

Otwarcie Zielonej Pracowni w Będzinie
Z okazji miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 8 im.
Jana Pawła II w Będzinie otwarto „Zieloną Pracownię” dofinansowaną ze środków Funduszu
w pierwszej edycji konkursu.
W uroczystości uczestniczyła
Agnieszka Siemińska, Zastępca
Prezesa WFOŚiGW w Katowicach. Uczniom korzystającym
z pracowni życzymy wielu sukcesów i radości z nauki!
WFOŚiGW w Katowicach

na zmniejszenie niskiej emisji

Region » Od końca września tego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających niskoemisyjny transport w miastach oraz poprawiających efektywność energetyczną w naszych gminach - informuje Śląski Urząd
Marszałkowski.
Wsparcie na łączną kwotę
ponad 440 mln zł jest przeznaczone na zakup taboru autobusowego, modernizację liniowej i punktowej infrastruktury
transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe, parkingi typu Park&Ride
lub Park&Bike czy też – integralnie związane z projektem –
drogi rowerowe, wypożyczalnie
rowerów itp.).
Dofinansowaniem może
również zostać objęte wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania transportem. Wszystkie inwestycje mają przyczynić
się do częstszego korzystania
z usług transportu publicznego dzięki przyjaznym rozwiązaniom komunikacyjnym, a to
z kolei będzie skutkowało obniżeniem CO2 w atmosferze.
– Usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego,

wymiana taboru na nowoczesny,
bardziej przyjazny otoczeniu to
zachęta do częstszego wyboru
autobusu, tramwaju i pociągu
niż własnego auta. Samorządy najlepiej wiedzą, że bez inwestycji w transport publiczny
gminy i powiaty mogą się cofać
w rozwoju. Środki unijne na ten
cel pomogą zrealizować ambitne projekty, których realizacja
przekracza możliwości budżetów własnych samorządów – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.
Poza inwestycjami sprzyjającymi promocji transportu publicznego w gminach możliwa
będzie również kompleksowa
wymiana oświetlenia na energooszczędne, przy udziale unijnej dotacji.
Dodatkowo w ramach tej puli
pieniędzy ponad 35 mln zł trafi
do potencjalnych wnioskodaw-

Rozpoczęcie budowy

wodociągu w Koniecpolu

XXII Gala RIPH w Gliwicach
3 września odbyła się uroczysta XXII Gala Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach, na której to Uchwałą Rady nr 12/2016 roku z dnia

17.05.2016 r. RIPH w Gliwicach
nadano Prezesowi Zarządu Funduszu Andrzejowi Pilotowi tytuł
Honorowego Członka Izby.
WFOŚiGW w Katowicach

ców z subregionu rybnickiego,
którzy zdecydują się na energetyczną modernizację budynków
użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Możliwe będzie również
dofinansowanie wymiany lub
modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła lub dofinansowanie do budowy instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach. Pozostałe
subregiony zaplanowały konkursy w tym obszarze na przełomie października i listopada
br. O środki w tym obszarze mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego,
jak i podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.
slaskie.pl
2 września w gminie Koniecpol ruszyła inwestycja budowy sieci wodociągowej, na
którą WFOŚiGW w Katowicach
łącznie przeznaczył kwotę 2 924
998 zł. Dofinansowanie zostało udzielone z uwzględnieniem
„Szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć związanych
z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych
zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej”.
Rozpoczęcie inwestycji zainaugurowano symbolicznym
wbiciem łopaty przez burmistrza Gminy Koniecpol, Prezesa WFOŚiGW w Katowicach
oraz Wojewodę Śląskiego.
WFOŚiGW w Katowicach

17 września będzie można pozbyć się

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Racibórz » Cykl życia telewizorów, monitorów, radioodbiorników, walkmanów itp.
jest coraz krótszy. Kolejne modele wypierają starsze czasami w ciągu kilku miesięcy. Kusi to konsumenta, żeby wymienić rzecz na lepszy model. Cóż wtedy począć
ze starszym egzemplarzem? Musimy go zutylizować, co oznacza oddanie go w ręce
firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Urząd Miasta Racibórz już
po raz kolejny organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To szansa na to, żeby pozbyć się z domu niechcianego już telewizora,
radia, pralki, lodówki, ładowarek, kabli i wszystkich tego typu
urządzeń. Mieszkańcy, oprócz
zwolnienia w swoich domach

przestrzeni, zyskają także sadzonkę krzewu, drzewa lub rośliny i to niezależnie od ilości
sprzętu, który zdecydują się
oddać. Zużyty sprzęt możemy
oddać już 17 września w dwóch
miejscach – na placu Arki Bożka oraz naprzeciwko kościoła
na Ostrogu.
um

Współpraca z czeskim Krawarzem

wzmocni raciborskie OSP
Raciborscy radni zgodzili się
na udział miasta w mikroprojekcie pod nazwą „Racibórz – Krawarz, razem bezpieczniej”, przeznaczonego do realizacji ze środków Funduszu Mikroprojektów w
Euroregionie Silesia w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Co zakłada
przedsięwzięcie?
– Miasto Racibórz jest w fazie tworzenia wspólnego projektu „Racibórz – Krawarz, razem
bezpieczniej”, którego źródłem
finansowania mają być przede
wszystkim środki pozyskane
w ramach tzw. mikroprojektów
Euroregionu Silesia. Koszt realizacji projektu ze strony Miasta Racibórz wynosi 101 177 zł,
jednakże aż 85 procent przedsięwzięcia będzie zorganizowane ze środków Euroregionu, a 5
procent ma sfinansować strona

rządowa, co oznacza, że rzeczywiste zaangażowanie finansowe miasta wyniesie ok. 10 tys. zł.
Projekt zakłada realizację dwóch
powiązanych wzajemnie celów.
Po pierwsze dzięki współpracy
transgranicznej naszych jednostek ratowniczych chcemy
zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta Raciborza. Cel ten odnosi się analogicznie do naszego czeskiego partnera. Po drugie chcemy
zwiększyć i tak już bardzo prężnie działający czynnik społeczny,
jakim jest funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w systemie bezpieczeństwa Miasta. W ramach projektu zakładamy, że siedmiu strażaków ukończy kurs prawo jazdy kategorii
„C”, a kolejnych siedmiu ochotników ukończy kurs prawo jazdy
kategorii „E”. W ramach projek-

tu ponadto zorganizowana zostanie wizyta w Jednostce Ratownictwa Chemicznego w Katowicach-Szopienicach i w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Dzięki projektowi odbędzie się
także konferencja branżowa,
na której wymienione zostaną
uwagi, wnioski i doświadczenia
dotyczące zagadnień z zakresu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Konferencja nawiązuje do katastrofalnej powodzi
tysiąclecia. W przyszłym roku
będziemy obchodzić 20-lecie tego
kataklizmu. Nie jest to pierwszy
projekt realizowany z gminą Krawarz i Racibórz stale ją pogłębia. Współpraca z tym partnerem
czeskim ma już kilkuletnią historię, a w jej ramach m.in. jednostki zostały wyposażone w nowe
samochody, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym w defibrylatory.
W większości przypadków współpraca ta jest rozwijana w oparciu o środki zewnętrzne – czytamy w informacji sporządzonej
dla nas przez rzecznika Urzędu Miasta.

