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WFOŚiGW

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

Konsultacje

„Listy przedsięwzięć...”

zakończone

Ponad 240 milionów euro Harcerskie wyróżnienie
NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI dla prezesa Andrzeja Pilota

Region » Taka kwota zapisana została dla Subregionu Centralnego na walkę z niską emisją w województwie śląskim Region » Tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” jest wyrazem
na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla
osób niebędących członkami ZHP. Przyznawany jest od
Infrastruktura i Środowisko.
20 lat osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając
Region » Spotkanie z samorządowcami dotyczące projektu
Wojewódzki Fundusz Ochro- kar Śląskich. O dofinansowa- dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP
„Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofi- ny Środowiska i Gospodarki nie w budynkach mieszkalnych
iw różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa.
nansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 Wodnej w Katowicach, jako in- ubiega się 76 wspólnot mieszstytucja wdrażająca, już dwu- kaniowych. Temu tematowi por.” zakończyło cykl konsultacji z różnymi środowiskami.

O przyszłorocznej perspektywie finansowej eksperci Funduszu rozmawiali już z organizacjami proekologicznymi,
przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorcami. Spotkania te na stałe
wpisały się w kalendarz działania Funduszu i stanowią istotny
element przepływu informacji.
Zdaniem Andrzeja Pilota,
prezesa Funduszu, prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza i doświadczenie beneficjentów pozwala być na bieżąco ze
wszystkimi wyzwaniami. Dzięki
tym spotkaniom mamy poczu-

cie i potwierdzenie, że Fundusz
we właściwy sposób realizuje
swoją misję, do której został
powołany, czyli poprawę stanu
środowiska naturalnego w województwie.
W czerwcu Fundusz przyjmie listę przedsięwzięć priorytetowych, by już w połowie
roku znane były kierunki działania na rok następny. Sytuacja
ta jest niezwykle korzystna dla
potencjalnych beneficjentów,
którzy tym sposobem zyskują
więcej potrzebnego czasu na
odpowiednie przygotowanie
projektów.
WFOŚiGW w Katowicach

krotnie – 3 marca 2016 r. i 1 marca 2017 r. – ogłaszał nabory wniosków od beneficjentów z obszaru Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego. Wpłynęło: 112 wniosków o dofinansowanie w zakresie wsparcia
efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych (tryb
konkursowy), 23 wnioski o dofinansowanie dotyczące wsparcia
efektywnej dystrybucji ciepła
i chłodu (tryb pozakonkursowy),
1 wniosek o dofinansowanie na
wsparcie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (tryb
pozakonkursowy).
Dużą aktywnością wykazali
się wnioskodawcy z terenu Pie-

święcone było spotkanie, które
odbyło się 21 marca w siedzibie
Funduszu. Na temat możliwości
i szans ubiegania się o środki
finansowe z prezesem Andrzejem Pilotem rozmawiała prezydent Piekar Śląskich Sława
Umińska-Duraj.
Obecnie trwa ocena wniosków o dofinansowanie, które złożono w 2016 r. Wnioskodawcy składają do Instytucji
Wdrażającej wyjaśnienia, nadal konsultując się z pracownikami WFOŚiGW w Katowicach w zakresie merytorycznym przygotowania (poprawy)
wniosków.
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Poseł Gabriela Lenartowicz

posadziła drzewo na 40-lecie ZSOMS
Racibórz » Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu oraz zbliżających się obchodów 40-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Janusza Kusocińskiego 20 marca dokonano uroczystego posadzenia klonu przed budynkiem
ZSOMS. W uroczystości udział brała poseł Gabriela Lenartowicz, dyrekcja szkoły oraz uczniowie.
Na wstępie obchodów odbyła się krótka akademia, podczas
której uczniowie szkoły zaprezentowali swe zdolności wokalne, wykonując piosenki poświęcone rozpoczynającej się wiośnie. Głos zabrała także pani
poseł, która nakreśliła uczniom,
jak ważne dla ludzi i ekosystemu są drzewa oraz że ich wycinanie może przynieść jedynie szkody. Następnie przedstawiciele klasy sportowej, klasy
mundurowej oraz szkoły podstawowej udali się wspólnie z
panią poseł Gabrielą Lenartowicz i dyrektor ZSOMS Ludmiłą
Nowacką przed budynek szkoły,
gdzie wspólnymi siłami posadzili klon, mający upamiętniać
40-lecie ZSOMS.
Grzegorz Piszczan

W tym zaszczytnym gronie
znajduje się zaledwie 21 osób
z województwa śląskiego.
W wśród posiadających Laskę
Skautową – symbol wyróżnienia znajdują się między innymi: Jan Paweł II, Lech Wałęsa,
Bronisław Komorowski. W tym

roku ten zaszczytny tytuł przypadł Andrzejowi Pilotowi – prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Mieszkańcy gminy Kuźnia Raciborska
będą mogli liczyć na dopłaty

do wymiany kotłów
Kuźnia Raciborska » Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
nareszcie od teorii przechodzi do praktyki. Dwuletnia
współpraca z mieszkańcami przy tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zaowocuje dopłatami do
wymiany kotłów w gminie Kuźnia Raciborska.
Jak wyjaśnia magistrat,
trwało to długo, bo tworzono
program, bez którego nie byłoby możliwości, by wyjść z takim wsparciem. Inne gminy robią to od lat, Kuźnia Raciborska dopiero zaczyna z powodów
formalnych i mentalnych. Na
ten cel wyasygnowana zostanie kwota ok. 450 tys. złotych,
będąca sumą własnych i pozyskanych środków przez gminę.
W tym celu Burmistrz wystąpi
do Rady Miejskiej o zgodę na
zawarcie umowy z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gminny program zakłada, że
każdy z mieszkańców gminy będzie mógł liczyć na dopłatę do
wymiany starego kotła maksymalnie do 6 tys. złotych. Przewidywany czas naboru wniosków to maj 2017 r. UM w Kuźni Raciborskiej zachęca osoby
zainteresowane udziałem w tej
inicjatywie w roku 2017 do obserwowania strony internetowej, zakładka: „Walka z niską
emisją”.

