6 » WFOŚiGW »

Piątek, 13 marca » www.naszraciborz.pl

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

Spotkanie konsultacyjne
dla przedsiębiorców

Z udziałem Andrzeja Pilota,
prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Tomasza Zjawionego, wiceprezesa Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, w siedzibie Izby odbyło

się spotkanie konsultacyjne dla
przedsiębiorców. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali projekt „Listy przedsięwzięć
priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach na
2016 rok”. Przedstawiono tak-

że informacje na temat Punktu Konsultacyjnego Funduszu,
który działa przy Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział około 50
przedstawicieli firm współpracujących z katowicką Izbą.

Racibórz » Ekologia z naszych stron. 3 marca dla uczniów i nauczycieli ZSP 1 w Raciborzu był bardzo szczególnym dniem. Po raz pierwszy w szkole zorganizowano
kampanię na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce.

W Markowicach apelują

Racibórz » Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania XVII Wiosenny
i XVII Jesienny Zlot Turystyczno–Ekologiczny „Czyste Góry 2015” – Kampania
ekologiczna w formie dotacji do kwoty 7 800 zł.

Czyste Góry 2015
Głównym celem
Zlotów jest krzewienie postaw i świadomości ekologicznej,
integracja młodzieży w zakresie dbania
o środowisko naturalne, promowanie
pieszej turystyki
górskiej, jak również
udział w Dniu Ziemi
oraz akcji „Sprzątanie Świata” poprzez
porządkowanie leśnych szlaków turystycznych.
Impreza skierowana jest do dzieci
i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego Powiatu żywieckiego (15
gmin), a także z gmin
powiatów ościennych
oraz innych z terenu
całego województwa
śląskiego, które zgłoszą akces uczestnictwa. Każdy ze Zlotów rozpoczyna się
wymarszem uczestników na
jedną z kilku przygotowanych
tras prowadzących do szkoły,
w której zostanie przeprowadzony Zlot. Wzorem lat ubiegłych
młodzi turyści uporządkują ok.
200 km górskich tras, a zebrane

nych grup weźmie
udział w przygotowanych konkursach: ekologicznym i ochrony
środowiska oraz
krajoznawczym.
Konkursy te mają
na celu uczulenie
młodego pokolenia
na rangę i znaczenie ochrony środowiska naturalnego
w życiu człowieka,
podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży. Laureaci i uczestnicy
obu konkursów
otrzymają dyplomy oraz nagrody
książkowe.
Wszyscy uczestnicy XVII edycji
Zlotów Turystyczno – Ekologicznych „Czyste Góry 2015” wezmą
udział w konkursie na największą
ilość zebranych
worki śmieci zostaną złożone do śmieci oraz w konkursie wiekontenera podstawionego przez dzy turystycznej, podczas któSpółkę Beskid Żywiec.
rego zostaną rozdane liczne naW gościnnej szkole wszyscy grody rzeczowe – upominki dla
uczestnicy otrzymają gorący po- uczestników Zlotów.
eco
siłek i po krótkim odpoczynku
dwóch przedstawicieli zgłoszo-

o ochronę gatunków zagrożonych Fundusz pomoże chronić

zabytkowe parki

Każda klasa przygotowała plakaty, hasła, prezentacje
multimedialne, krótkie przedstawienia, a nawet filmy o wybranym zwierzęciu. Szczególną
uwagę poświęcono rysiom, wiewiórkom, fokom szarym, niedźwiedziom brunatnym, jeżom
i wilkom. Swoje dokonania uczniowie zaprezentowali podczas
spotkania wszystkich uczniów

na sali gimnastycznej. Akcja ta
miała na celu uświadomienie
potrzeby chronienia zwierząt,
a szczególnie tych, które możemy spotkać w swoim otoczeniu. Ponadto uczniowie poprzez
tę akcję kształcili umiejętność
autoprezentacji, która w dzisiejszym świecie jest bardzo przydatna. Temat kampanii wynikał
z założeń projektu Comenius,

Rozstrzygnięto nabór prow Ornontowicach 3 546 zł
wadzony w ramach priorytetu • powiat Częstochowski- Prace pielęgnacyjno-konserwaOP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parcyjne starodrzewu na terenie
ków o charakterze regionalnym.
zespołu pałacowoparkowego
Celem naboru był wybór i dow Złotym Potoku 12 900 zł
finansowanie zadań z zakresu • gmina Mysłowice Rewitaochrony różnorodności biololizacja Parku Zamkowego gicznej i funkcji ekosystemów
pielęgnacja i wymiana drzezmierzających do zachowania
wostanu, nasadzenia zieleni
i ochrony cennej zieleni parko- etap I 186 572,04 zł
wej, w tym zabytkowego uni- • gmina Świerklaniec - Ochroktóry już drugi rok jest realizo- katowego drzewostanu. W rana różnorodności biologiczwany w szkole w Markowicach. mach naboru dofinansowano
nej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieHasło, pod którym była przepro- 10 wniosków na łączną kwotę
leni parkowej wraz z unikalwadzona kampania, brzmiało do 865 457,33 zł.
„Chłopcy, dziewczęta jeśli lubicie
nym drzewostanem Parku
to chrońcie zwierzęta!”.
Oto wykaz
Świerklanieckiego 201 842,57
Joanna Łyko-Dominik
zł
dofinansowanych zadań:
szkolny koordynator pro- • gmina Ornontowice - Ochro- • Centrum Kultury Śląskiej
jektu
na kasztanowców rosnących
w Nakle Śląskim - wykonana terenie zabytkowego zanie prac konserwatorskich
łożenia pałacowo-parkowego
zespołu pałacowo-parko-

•

•

•

•

•

wego w Nakle Śląskim 41
827,96 zł
gmina Będzin Ochrona zieleni zabytkowego parku na
Wzgórzu Zamkowym w Będzinie 45 883,36 zł
gmina Tarnowskie Góry
Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach 40 547,00 zł
gmina Tarnowskie Góry Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy
ul. Lipowej w Tarnowskich
Górach 23 660,00 zł
Muzeum Zagłębia w Będzinie rewaloryzacja zabytkowego parku przy pałacu Mieroszewskich w Będzinie 118
040,00 zł
Anna Grduszak QUERCUS
w Cielętnikach - prace sanitarne i pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Cielętnikach - etap II 190 638,00 zł
eco

