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

MZB termomodernizuje swoje zasoby

i eliminuje kopciuchy
Racibórz » W tym roku sześć kamienic znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu poddanych zostało
kompleksowej termomodernizacji obejmującej wymianę systemu grzewczego na ekologiczne ciepło systemowe.
Inwestycja była realizowana
w okresie od kwietnia do września w oparciu o środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Jej całkowity koszt
wyniósł 3 mln 983 tys zł, z czego
wartość dotacji to ponad 2 mln
200 tys. zł.
Termomodernizację obejmującą m. in. docieplenie ścian,
dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę systemu grzewczego
oraz remont klatki schodowej
wraz wymianą instalacji elektrycznej przeprowadzono w bu-

dynkach przy ul. Solnej 20, Mysłowickiej 4-4a, placu Bohaterów Westerplatte 6 i 7, ul. Bosackiej 71 i pl. Wolności 7a-7b.
Program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Planowany jest kompleksowy remont
wraz ze zmianą systemu grzewczego z piecowego na centralne
i podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej sześciu kolejnych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicach:
Miechowskiej 11 i 13-15, Częstochowskiej 9-11,Chopina 2-2a,
Rzemieślniczej 14 i 16. Wartość
zadania to blisko 5 mln 850 tys

zł, a spodziewane doﬁnansowanie ze środków zewnętrznych
oszacowano na 2 mln 900 tys zł.
Oprócz zadań realizowanych
w ramach RPO, Miejski Zarząd
Budynków termomodernizuje
swoje zasoby także przy wykorzystaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Prace takie prowadzone są aktualnie w budynkach przy ul. Londzina 3 i 5.
Działania MZB są częścią
kompleksowej walki miasta ze
smogiem. Racibórz od lat jest
pionierem we wdrażaniu pomy-

słów i instrumentów wsparcia
ograniczenia niskiej emisji, także teraz w warunkach „uchwały antysmogowej”. We wrześniu
tego roku rada miasta przyjęła nowy, rewolucyjny Program,
w którym najważniejszy będzie
tzw. „efekt ekologiczny”. Oznacza to, że kolejność uzyskania
dotacji i jej wysokość będzie
uzależniona przede wszystkim
od tego, o ile nowe źródło ciepła
zredukuje ilość zanieczyszczeń.
W tej sytuacji osobom, które będą chciały wymienić stary piec
węglowy na nowe, ekologiczne,
źródło energii najbardziej bę-

dzie opłacać się podłączenie do
sieci ciepłowniczej, założenie
instalacji źródła ciepła zasilanego przez energię elektryczną
i zakup pieca na paliwo gazowe.
W przypadku domów jednoro-

dzinnych dotowana będzie jeszcze wymiana na piec węglowy,
ale musi być to piec najwyższej
generacji.
UM Racibórz

Nędza otrzymała dofinansowanie Co Ty wiesz o bioróżnorodności?
» Przybyli, zobaczyli, zwyciężyli – tymi słowami trójka uczniów raciborskiego II LO im. Adama
do budowy oczyszczalni ścieków Racibórz
Mickiewicza może podsumować swoją wyprawę do Wrocławia. Udali się tam by wziąć udział w konkurNędza » Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na doﬁnansowanie budowy
oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice, która będzie obsługiwała całą gminę.
Całkowita wartość projektu to 9.294.465,57 zł. Wydatki kwalifikowalne wynoszą
5.610.797,00 zł, w tym współﬁnansowanie z Unii Europejskiej
w kwocie nieprzekraczającej
4.688.248,76 zł, zaś wkład własny Gminy wynosi 922.548,24 zł.
Realizacja projektu ma potrwać
do 30 października 2020 roku.
Na terenie gminy Nędza
nie ma na ten moment kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
- Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia
ich do oczyszczalni ścieków
w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki przesiąkają przez ich
ściany i przedostają się do gleby – mówi Wójt Gminy Nędza
Anna Iskała.
Właściwe odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków może za-

pewnić sieć kanalizacyjna. Jej
budowa dla niewielkich gmin
jak Nędza to ogromny wysiłek
ﬁnansowy i stanowi poważną
część rocznego budżetu. Z kolei warunkiem otrzymania doﬁnansowania z zewnątrz było
osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków ﬁnansowych na
budowę oczyszczalni ścieków.
Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków
gmina zmuszona była budować
wyłącznie z własnych środków.
Rozwiązanie problemu jest
tym bardziej istotne, że gmina
Nędza położona jest na terenach o szczególnych walorach
przyrodniczych. – Budując kanalizację wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów,
podnosimy wartość swojej

nieruchomości, poprawiamy
standard życia i dbamy o środowisko naturalne – dopowiada Iskała. Rada Gminy podczas
ostatniej sesji przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
1.466.214,20 zł na realizację budowy oczyszczalni.
Podobną uchwałę podjęto też w sprawie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości
2.144.496,00 zł na budowę samej kanalizacji w Ciechowicach.
Radni zdecydowali również
o podjęciu uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia z Kuźnią Raciborską. Chodzi o możliwość przyjmowania do planowanej oczyszczalni w Ciechowicach ścieków z sołectwa Turze.
UG Nędza

sie biologicznym pn. „Co Ty wiesz o bioróżnorodności” zorganizowanym przez wrocławskie ZOO.

Udział w konkursie wzięli: Natalia Nowak (II B), Artur Handziuk (II B) oraz Kamil Mucha
(I B). Konkurs swą tematyką
obejmował zagadnienia związane z ochroną lokalnej bioróżnorodności, sprawdzał także wiedzę dotyczącą zrównoważonego
rozwoju. Uczniowie mierzyli się
z trudnym, trwającym godzinę
testem. Po konkursie mieli okazję do zwiedzenia zoo, zobaczenia

pracy opiekunów zwierząt oraz
wysłuchania ciekawej prelekcji
na temat manatów karaibskich
– nowych gości wrocławskiego
zoo. Uczniowie raciborskiej placówki mogli także zobaczyć zaplecze Afrykarium, uczestniczyli
w karmieniu pingwinów przylądkowych. Mogli bliżej poznać i pogłaskać jednego z nich – Janusza.
Ostatecznie konkurs ułożył się po myśli uczniów II LO.

Kamil Mucha zdobył miejsce
pierwsze, Natalia Nowak była
druga, a Artur Handziuk, który uplasował się na czwartym
miejscu otrzymał wyróżnienie.
Pobyt licealistów z Raciborza we
wrocławskim ZOO pozostanie
w ich pamięci na długo, a zdobyte nagrody z pewnością się
przydadzą. Uczniowie II LO już
za rok mają zamiar wziąć udział
w kolejnej edycji konkursu.

