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Racibórz » Sztuka układania kompostownika, sadzenie drzew, kino bez prądu i koncert Carrantuohill to niektóre z atrakcji i działań pod wspólna nazwą Zielona Wyspa
Śląsk. W projekt zaangażował się marszałek województwa oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Katowicach, a jeden z epizodów tegorocznej edycji miał
miejsce w Rybniku.

Racibórz » Eko-kurier 15. Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odebrała z rąk małżonki
Prezydenta RP, Anny Komorowskiej, specjalne podziękowania za osobiste zaangażowanie w prace Narodowej Rady Ekologicznej.

Zielona Wyspa Śląsk Podziękowanie
od Pierwszej Damy
Okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań było zorganizowane, 27 marca w Pałacu
Prezydenckim, spotkanie członków Narodowej Rady Ekologicznej z Anną Komorowską, która
jest jej Honorową Przewodniczącą. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe efekty XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” odbywającego
się pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Idea konkursu opiera się
na założeniu, że promowanie
obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamenAkcja, której inicjatorem był
trzy lata temu rybnicki zespół
celtyckiego folku Carrantuohill,
z roku na rok staje się coraz bardziej znana. Ma na celu promowanie w Polsce ekologicznego
wizerunku regionu. W tegorocznej edycji przez ostatnie kilka
dni w Żywcu, Jaworznie, Tarnowskich Górach i Rybniku odbywały się warsztaty dla dzieci

i młodzieży szkolnej. Miały na
celu promocję segregacji odpadów oraz recyclingu. Organizatorzy rozdawali także tysiące sadzonek. W tym roku przebojem
było układanie kompostownika
na czas. W Katowicach końcowym akcentem akcji był festyn
ekologiczny na ulicy Mariackiej
z okazji początku wiosny. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wy-

stąpił Carrantuohill. W Rybniku
na rynku dzieci układały ekopuzzle. Dwa lata temu w projekt, który pozyskał do współpracy m.in.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Katowicach, Lasy
Państwowe, jeden z koncernów
energetycznych i wielu partnerów lokalnych, włączył się Marszałek Województwa Śląskiego.
mas
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Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wsparł akcję dotacją w kwocie ponad 16 tys.
zł. Środki te przeznaczono na zorganizowanie
konkursów popularyzujących wiedzę ekologiczną i umiejętności codziennych zachowań
przyjaznych środowisku. Harcerze – ekolodzy
już zapowiedzieli niekonwencjonalne konkursy np. na najlepszy internetowy blog na temat
działań proekologicznych prowadzonych w gromadzie zuchowej, drużynie, zastępie, czy na
fotoreportaż i film video promujący ekologię
na harcerskim obozie i biwaku. Ciekawie zapowiadają się również kilkudniowe warsztaty dla
młodzieży poświęcone umiejętnemu obcowaniu
z przyrodą. Blisko 300 uczestników zaangażowanych będzie w zajęcia terenowe o wymownych
nazwach: Dobre rady na odpady, Las naszym
domem, Cztery żywioły, Rzeźba polodowcowa
czy Akcja małe akweny. Kampanii towarzyszyć
będą konferencje metodyczne dla nauczycieli i instruktorów harcerskich podsumowujące
całoroczne działania prowadzone w ramach
Gra w zielone
kampanii oraz wystawy prac jej uczestników.
Harcerze ze Śląskiej Chorągwi ZHP rozpo- Wszystko po to, by edukacja ekologiczna nie
częli kolejną całoroczną kampanię ekologicz- była dla młodzieży tylko pustym hasłem ale
ną pn. Gra w zielone, realizowaną w ramach stała się ciekawą przygodą harcerską, ważną
działającego od roku w województwie śląskim na całe dorosłe życie.

Jeśli jesteś zainteresowany ogniwami fotowoltaicznymi jako odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, problematyką energetyki jądrowej w Polsce czy kwestią wapnowania gleb ze
środków WFOŚiGW, zajrzyj do nowego numeru
EkoInfo. Publikacja, wydawana cyklicznie przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostępna jest
w internecie w formie pliku pdf. Oto spis treści
numeru: Ogniwa fotowoltaiczne – odnawialne źródła energiielektrycznej – Łukasz Frydel; Rewitalizacja terenów po zlikwidowanych
bądź postawionych w stan likwidacji Zakładach
przemysłowych – problem urbanistyczny czy
ekologiczny? – Barbara Malkowska; Jak i za ile
chronić powietrze? – Agnieszka Kowalkowska;
Energia jądrowa – za, czy przeciw? – Wioletta
Jończyk; Finansowanie wapnowania gleb ze
środków WFOŚiGW w Katowicach – Mariusz
Wasik. Informator dostępny jest na stronie www.
wfosigw.katowice.pl

talne znaczenie jak wdrażanie
przyjaznych środowisku technologii. To największy projekt
organizowany od 13 lat pod merytoryczną opieką Narodowej
Rady Ekologicznej. Podstawowym jego celem jest więc popularyzacja działań i inwestycji
na rzecz ochrony środowiska
naturalnego, wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną oraz promowanie nowatorskich rozwiązań
mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska.
Zwracając się do uczestników uroczystości Anna Komorowska podziękowała im za trud
jaki wkładają w pracę służącą

popieraniu i propagowaniu działań proekologicznych w Polsce.
Mówiła, że dzięki ich zaangażowaniu osobistemu oraz instytucji, które reprezentują w Radzie
Ekologicznej, możliwe jest zmienianie najbliższego środowiska
w miejsca czyste i ekologicznie
przyjazne mieszkańcom.
Podziękowania od Pierwszej
Damy odebrali także inni członkowie Narodowej Rady Ekologicznej z naszego regionu: Senator Andrzej Misiołek, Burmistrz Żywca Antoni Szlagor
i Prezes BESKID ŻYWIEC Sp.
z o.o. Jerzy Starypan.
wfosigw

Racibórz » 285 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaciągnie ratusz na realizację programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Raciborza na lata 2010-2012 III etap. Dzięki temu kolejne osoby
otrzymają dofinansowanie do ekologicznych źródeł ciepła.

Są kolejne pieniądze
na eko-dotacje
Wyniki oceny stanu powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa śląskiego, także na terenie Raciborza,
wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń – głównie pyłu PM10 oraz
benzo-a-pirenu. Przekroczenia
te występują głównie w okresie
sezonu jesienno-zimowego, a ich
występowanie w dużej mierze
związane jest z emisją z indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni w budynkach jednorodzinnych oraz ogrzewania piecowego
w zabudowie wielorodzinnej. Coraz więcej osób odczuwa uciążliwość powodowaną spalaniem
paliw stałych niskiej jakości, nierzadko w starych nieekologicznych urządzeniach.
Miasto Racibórz już od 1998 r.
wspomaga działania modernizacyjne mające na celu ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w paleniskach domowych.
Z dofinansowania, w latach
1998-2011, skorzystało już 911
beneficjentów – właścicieli budynków jednorodzinnych, lokali
mieszkalnych i użytkowych. Od
2009 r. dotację można uzyskać

również na montaż instalacji
solarnej – skorzystało z niej już
129 osób.
Inwestycje finansowane były
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a po jego likwidacji od 2010 r. z budżetu
miasta oraz od 2007r. ze środków pożyczki udzielanej Miastu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osoby będące użytkownikami starych pieców węglowych
i chcące wymienić go na ekologiczne źródło ciepła lub zamierzające zainstalować kolektory
słoneczne mogą i w tym roku
skorzystać z dofinansowania.
Nabór wniosków do „Program
Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Racibórz” dzięki któremu właściciele domów
jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta mogą
otrzymać 7000 zł na wymianę
starego źródła ciepła na nowe,
ekologiczne lub 6000 zł na instalację solarną na 2012 r. skończył się 29 lutego 2012r. ponieważ w takim terminie miasto
musiało złożyć wniosek o dofi-

nansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. – Wnioski
można oczywiście nadal składać. Niewykluczone, że zyskają
dofinansowanie jeszcze w tym
roku jeśli z dotacji zrezygnuje
zakwalifikowania już osoba. Ponadto znając liczbę chętnych
na 2013 r. będzie nam łatwiej
formułować wniosek o wsparcie z WFOŚiGW – podkreśla
Zdzisława Sośnierz, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Racibórz.
Chcesz uzyskać bliższe informacje zgłoś się do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 do pok. 202
lub zadzwoń 32 75-50-776. Informacje o zasadach udzielania dotacji oraz druki wniosków
można znaleźć też na stronie
internetowej www.bipraciborz.
pl w zakładce w Załatwianie
spraw w urzędzie/Procedury
pod nazwą: Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz
na lata 2010-2012 oraz Przyznawanie dotacji z budżetu miasta
Racibórz na realizację zadań
polegających na modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła i/
lub montażu ekologicznych systemów przegotowania ciepłej
wody użytkowej

