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W lesie Obora otwarto

Zieloną Klasę
18 września w Arboretum
Bramy Morawskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Ranem na bramie średniowiecznego grodu pojawiły się rysunki
uczniów z klas IV-VI z naszych
i czeskich szkół, których tematem była odpowiedź na pytanie
„jak sobie wyobrażasz arboretum?”. Konkurs plastyczny był
jednym z elementów projektu realizowanego w ramach
współpracy z naszymi czeskimi partnerami z Arboretum
Nowy Dwór (Śląskie Muzeum
Ziemskie w Opawie) pod nazwą „Poznajemy piękno arboretów”. O godzinie 10.00 pojawili
się autorzy prac – przyjechali z
naszych podstawówek oraz ze
szkół z Opavy. Z wizytą zjawili się także podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych DOM.
Po oglądnięciu wernisażu
swojej twórczości uczniowie ruszyli do arboretum, gdzie dwie
dziewczynki (z Czech i z Polski)
przecięły wstęgę przy wejściu
na teren zrewitalizowanej ścieżki edukacyjnej. Chwilę później
dzieci z Opavy ruszyły zwiedzić
mini zoo i „Zaczarowany ogród”,
natomiast uczniowie z naszych
szkół zapoznali się z urządzeniami na nowym obiekcie. Naj-

młodsi uzyskali też solidną porcję wiedzy. Koniec wizyty w Arboretum zwieńczyło wręczenie
nagród uczestnikom konkursu
plastycznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 69 379, 40 euro, z czego na stronę polską przypada
34 526,90 euro. Po stronie polskiej projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 procent
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (programu
Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Rcz-RP 20142020), 5 procent środków udało
się pozyskać z budżetu państwa.

Pozostałe 10 procent zapewnił
samorząd miasta Racibórz.
W ramach projektu po naszej
stronie zrewitalizowano teren
rekreacyjny (obok restauracji)
w arboretum przystosowując go
do pełnienia funkcji edukacyjnych. Na tym terenie powstała edukacyjna ścieżka przyrodnicza o nazwie „Zielona klasa”.
Realizacja projektu to kolejny
przykład współpracy transgranicznej, który buduje dobre relacje z naszymi czeskimi partnerami.
(waw)

Konferencja antysmogowa w Katowicach
Region » Na spotkanie do Katowic przyjechało prawie 350 przedstawicieli straży miejskich oraz
gmin z całego regionu, by dowiedzieć się, jakie są możliwości kontroli zapisów uchwały antysmogowej, jak również realizacji programów ochrony powietrza.
Marszałek Wojciech Saługa
otworzył konferencję nt. uchwały antysmogowej adresowaną
do przedstawicieli gmin i straży gminnych. – W uchwale antysmogowej, która weszła w życie
w województwie śląskim z początkiem września, nie chodzi
o karanie, ale edukowanie ludzi,
by wiedzieli, że jakość powietrza
zależy od nich. Naszym zadaniem jest dotarcie do sumień
czterech i pół miliona mieszkańców naszego regionu i przekonanie ich do tego, by nie palili
w piecach odpadami węglowymi.
Mamy w kraju najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie
i musimy wreszcie zacząć temu skutecznie przeciwdziałać
– powiedział marszałek Saługa,
otwierając konferencję.
– Dzisiaj ruszamy z edukacją
– szkolimy urzędników, strażników, ponieważ celem uchwały
jest przekonanie ludzi, jak szkodliwy jest smog. Nie jest to akcja
jednorazowa, ale rozpisana na
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Racibórz » Zajmuje powierzchnię 700 m kw., składa się z czternastu elementów, a kosztowała ponad 63 tys. zł. Dzięki unijnemu wsparciu Racibórz ma niemałą przyrodniczą atrakcję w lesie Obora
– Arboretum Bramy Morawskiej. Na placu przed restauracją od 18 września czynna jest Zielona Klasa.
W otwarciu uczestniczyli młodzi Polacy i Czesi.

Nie chodzi o karanie, lecz edukowanie

lata działań, których efekty poznamy dopiero w przyszłości. To,
czym palimy w piecach, dostaje
się do powietrza. Jeśli palimy
paliwem złej jakości, trujemy się,
a przez to częściej chorujemy, a
w efekcie żyjemy krócej o rok.
Musimy wreszcie powiedzieć
temu stop – mówił Saługa.
26 i 27 września odbędą się
warsztaty z rozpoznawania pa-

liw węglowych, pomiaru wilgotności drewna, rodzajów kotłów
węglowych, przeglądów kominów oraz rodzajów pieców, kominków i elektrofiltrów.
Organizatorem konferencji
był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
slaskie.pl

WFOiGW dofinansuje

ważne ekologiczne zadania
Prawie 500 m nowej sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Żorach pozyskało
pożyczkę w wysokości ponad
200 000 zł z przeznaczeniem
na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki
i ul. Lipowej. Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej
o odpowiedniej jakości. Przedmiotem zadania jest wymiana starej skorodowanej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żorach
przy ul. Kościuszki i Lipowej.
Parametry wody odbiorców
nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wo-

dy przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanymi przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Rybniku. Realizacja inwestycji przełoży się bezpośrednio na
poprawę jakości wody, a także
zapewni zmniejszenie awaryjności i wyeliminowanie nieszczelności sieci wodociągowej.
Zadanie obejmuje wykonanie
sieci wodociągowej PE dn 40110 mm o całkowitej długości
480 mb, 6 przyłączy wodociągowych o długości 132 mb oraz
2 przepięć.

wysokości 200 000 zł. Na dwóch
halach technologicznych zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które przyniosą
oszczędności z wytworzenia
energii elektrycznej na poziomie ok. 26.000 zł rocznie.

Mniej „kopciuchów”
w Imielinie

Likwidację źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym w 40
budynkach i zabudowę 40 proekologicznych źródeł ciepła zakłada programu ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap I –
rok 2017, który otrzymał dofiEnergia ze słońca w Zabrzu.
nansowanie z Funduszu w wyNa takie rozwiązanie zde- sokości 180.000 zł, na które
cydowała się firma WICHARY składa się dotacja w kwocie do
TECHNIC, która pozyskała na 80.000 zł i pożyczka w kwocie
ten cel pożyczkę z Funduszu w do 100 000 zł.

