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Pozytywna energia

z hybrydy

Region » 8 maja 34 pojazdy hybrydowe przekazano uroczyście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Będą nimi jeździć śląscy policjanci.

W uroczystości uczestniczyli: marszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Saługa,
komendant wojewódzki policji
inspektor Krzysztof Justyński
i Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
– Po raz trzeci mam przyjemność przekazywać kluczyki nowych pojazdów, które mają
służyć społeczeństwu. Imponujący to widok. Te radiowozy to
dowód, że potrafimy się porozumieć, różne jednostki samo-

rządu i nie tylko potrafią współdziałać na rzecz dobra ogółu.
Niech te pojazdy każdego dnia
służą naszemu wspólnemu bezpieczeństwu – powiedział marszałek Wojciech Saługa.
Przekazane radiowozy zastąpią obecne używanie samochody marki Kia Cee’d. Łączny
koszt zakupu pojazdów to 3 148
264 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano na
ten cel 900 tys. zł, samorządy
lokalne finansowały 1 192 000
zł. Ze środków budżetowych

pochodziło z kolei 1 056 264 zł.
– WFOŚiGW po raz pierwszy
włączył się w taką inwestycję.
W naszych działaniach musimy kierować się efektem ekologicznym. W tym przypadku,
dzięki zakupowi aut z napędem
hybrydowym, ten efekt będzie
bardzo konkretny: ograniczenia
emisji CO2 o 35 tys. kilogramów
na rok – zauważył Andrzej Pilot,
prezes WFOŚiGW.
Planowane są kolejne zakupy aut hybrydowych. W 2018 roku KWP w Katowicach chce nabyć kolejnych 40 sztuk – wnio-

sek został już pozytywnie rozpatrzony przez WFOŚiGW.
Najwięcej samochodów – dziesięć sztuk – trafi do KMP w Częstochowie. KMP Bielsko-Biała otrzyma pięć sztuk, po trzy
KPP Cieszyn i KMP Tychy. Po
dwa pojazdy trafią do komend

miejskich w Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Rybniku
i Sosnowcu. Nowe radiowozy
trafią także do Bierunia i Żywca.
W ubiegłym roku Województwo Śląskie wsparło finansowo
zakup piętnastu pojazdów kwotą ok. 460 tys. zł. W 2015 roku

z kolei kwota z budżetu województwa, jaką przeznaczono na
ten cel, wyniosła ok. 800 tys. zł.
Wtedy współfinansowany był
zakup 26 radiowozów.
slaskie.pl

LED-y zamiast lamp sodowych Jak zachować różnorodność
biologiczną i krajobraz?

Szkoła Policji w Katowicach zaoszczędzi na oświetleniu zewnętrznym poprzez zamianę dotychczasowych lamp
sodowych na nowocześniejsze
oświetlenie LED-owe.
Stanie się tak za sprawą
wprowadzenia nowego programu zarządzania energią, na
który pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całość zadania kosztować będzie ponad 362
000 złotych, a dofinansowanie
Umowa została podpisana danta Szkoły Policji w KatowiFunduszu wyniesie nieco po- 10 maja 2017 r. przez inspekto- cach oraz Andrzeja Pilota, prenad 160 000 zł.
ra Rafała Kochańczyka, komen- zesa WFOŚiGW w Katowicach.

KOMUNIKATY WFOŚiGW
Punkt konsultacyjny
SMOG STOP

Od 8 do 26 maja w siedzibie
Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 będzie działał punkt
konsultacyjny dla Programu
SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia
niskiej emisji”, w którym Pra-

cownicy WFOŚiGW udzielać kwidowanych 4 300 ton azbebędą szczegółowych informa- stu, a wszystko w ramach procji na temat Programu.
gramu priorytetowego realizowanego przez Fundusz. W tym
Katowicki Fundusz
roku wpłynęło 55 wniosków od
gmin województwa śląskiego
dołoży 2,5 miliona
na kwotę blisko 2,8 miliona złozłotych do usuwania
tych (przy koszcie całkowitym
azbestu
Na terenie ponad 2000 zadań w wysokości 3,2 milioobiektów i posesji należących na zł).
do osób fizycznych zostanie zli„SYSTEM – Wsparcie dzia-

W Muzeum Śląskim spotkali się przyrodnicy, naukowcy z Polski i Czech.
Głównym tematem XXVII
Sympozjum Jurajskiego zorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego było zachowanie
różnorodności biologicznej i tożsamości krajobrazowej. Podczas
pierwszego dnia spotkania poruszono tematy związane z ochro- rzył członek Zarządu Wojewódz- uczestnicy wezmą udział w seną krajobrazu i różnorodności twa Śląskiego Henryk Mercik.
sji terenowej na Jurze „Śladem
biologicznej. Sympozjum otwoW drugim dniu spotkania wapiennych skał”.
łań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez WFOŚiGW część 1 Usuwanie wyrobów zawierających
azbest” zasilany jest środkami z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i w tym roku jest to kwota zaledwie 272 445,00 zł. By w pełni
zrealizować program, konieczne jest więc przeznaczenie prawie 2,5 miliona złotych ze środków własnych Funduszu w Katowicach.

Umowa na termomodernizację podpisana

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich
Górach będzie zużywał mniej
energii cieplnej i jednocześnie
mniej emitował zanieczyszczeń
do środowiska, a wszystko to za
sprawą podpisanej 28 kwietnia
przez Andrzeja Pilota, prezesa
WFOŚiGW w Katowicach umowy na termomodernizację budynku psychiatrii.
W ramach zadania zmodernizowana zostanie wewnętrzna in-

stalacja centralnego ogrzewania,
docieplone ściany, wymienione
okna, drzwi z częściowym zamurowaniem aktualnych przeszkleń. Na ten cel Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach dołożył w formie pożyczki
ponad 615 000 złotych, co stanowi ponad 73% kosztów przedsięwzięcia. Prace, które mają zakończyć się do 30 czerwca 2017 r.,
powinny przynieść oszczędności
na kosztach ogrzewania na poziomie 82 000 zł rocznie.

