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

Wędkarze z koła 46 przygotowali

łowisko Łęg do sezonu
Racibórz » 2 kwietnia zakończony został wiosenny lifting na łowisku nr 604 Łęg.
Efektem zaplanowanych wcześniej prac estetyzacyjno-modernizacyjnych było
poprawienie oznakowania łowiska, a także wykonanie we współpracy z ZO PZW w
Katowicach generalnego remontu dróg wewnętrznych na łowisku oraz zbudowanie
dwóch stanowisk wędkarskich dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Gmina Herby stawia na fotowoltaikę
Herby » Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego
zadania realizowanego przez Gminę Herby w zakresie zabudowy mikroinstalacji
fotowoltaicznej. Tym razem dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację
zabudowy drugiej już mikroinstlacji fotowoltaicznej do zasilania pływalni zlokalizowanej w Herbach przy ulicy Katowickiej 6.
W 2015 roku Gmina Herby
uzyskała dofinansowania w formie dotacji i preferencyjnych
pożyczek na realizację sześciu
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wśród nich można wyróżnić instalacje zabudowane na obiektach oczyszczalni
ścieków w Herbach i Lisowie,
na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Herbach, zasilająca pływalnię w Herbach oraz
wspomagające zasilanie ujęć
wody w Lisowie i Herbach. Re-

W ramach tego wiosennego
projektu, z inicjatywy Gminy
Nędza, naprawiona została
też droga dojazdowa do akwenów. Zwieńczeniem prac był
czyn społeczny członków Koła
nr 46 w Raciborzu, na którym,
pomimo mroźnego i mglistego poranka stawiła się rekordowa, około 20-osobowa grupa
uczestników. W ramach czynu
dokończono prace modernizacyjne przy remoncie dróg, w
miejscach gdzie trudno było
dojechać ciężkim sprzętem,
jak również zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Życzymy
wędkarzom i wypoczywającym
nad wodą wielu miłych, pełnych
relaksu chwil, a także sukcesów
wędkarskich w rozpoczynającym się sezonie. Jednocześnie
apelujemy o uszanowanie efektów przeprowadzonych prac remontowo-porządkowych i bezwzględne utrzymanie czystości na zmodernizowanym
łowisku.
Zarząd Koła nr 46
w Raciborzu
alizowane zadanie przez Gminę Herby z zakresu odnawialnych źródeł energii, dzięki podpisanym umowom, uzyskały
dotychczas dofinansowania
w formie dotacji na kwotę 228
553 zł oraz pożyczek na kwotę
364 419 zł.
W trakcie rozpatrywania
są jeszcze dwa wnioski Gminy z zakresu wspierania odnawialnych źródeł energii. Wnioski dotyczą zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na
następnym ujęciu wody w Herbach oraz realizacji kolejnej
zabudowy paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków
w Lisowie.
fot. www.zpoherby.eu/plywalnia
WFOŚiGW

VII Wielkie Sprzątanie
rzeki Rudy połączone

z Wierszograniem
W dniach 23-24 kwietnia odbędzie się VII Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy – rzeki roku
2015. Impreza połączona będzie
z Wierszograniem nad Rudą.
Sprzątanie rzeki rozpocznie
się przy Przystani Kajakowo-Rowerowej przy ulicy ks. Emila Szramka 11 w Rybniku-Stodołach. Sam spływ będzie miał
swój początek o godzinie 10.15.
Celem kajakowiczów będzie dopłynięcie do Parku Cystersów,
skąd wrócą na miejsce startu,

Konkurs ekologiczny
Eko-Asy 2016 za nami
Racibórz » 6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 15 im.
Jana III Sobieskiego miejsce miała XVI edycja konkursu
ekologicznego Eko-Asy, dla klas II i III pod hasłem „Wyprawa Po-prawa”. W teście wiedzy ekologicznej udział
wzięło dziesięć szkół z terenu powiatu. Najlepszym zespołem okazała się grupa uczennic gospodarzy konkursu
– dziewczyny zgromadziły maksymalną ilość punktów.

Konkurs Eko-Asy organizowany był już po raz szesnasty,
a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana
III Sobieskiego. Uczniowie stanęli przed trudnym zadaniem.
Musieli odpowiedzieć na dziesięć pytań z tematyki związanej
z ochroną środowiska, roślinami i zwierzętami podlegającymi
ochronie, sposobami ochrony
roślin i zwierząt. Pytano także o to, co nie służy przyrodzie
otaczającej człowieka.
Nagrodami w konkursie ekologicznym były książki i albumy
prezentujące polską przyrodę,
z których uczniowie mogą poznać wiele nieznanych im dotąd
gatunków roślin i zwierząt oraz
sposoby ich ochrony. Wiedza ta
może wielu z nich przydać się
Racibórz » 18 kwietnia ruszy nabór wniosków na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków w przyszłości. Fundatorem było
Starostwo Powiatowe.
jednorodzinnych. Jest to nowy, pilotażowy projekt będący elementem Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Na zakończenie konkursu Estera Kurzydem, główny
Wnioski będą przyjmowane organizator z ramienia SP 15,
Przewiduje on dofinansowa- gramu dofinansowane będzie zanych z ociepleniem przegród
nie docieplenia budynku w kwo- usunięcie i utylizacja dotych- i elewacją budynku. Zakres ter- w Biurze Obsługi Interesanta stwierdziła, że choć ekologiczne
cie 80% kosztów kwalifikowa- czasowego ocieplenia i tynku momodernizacji wynikać będzie od dnia 18 kwietnia od godzi- zmagania cieszą się naprawdę
dużą popularnością, życzyłaby
nych zadania, nie więcej jednak oraz zakup materiałów budow- z przeprowadzonych uproszczo- ny 07.30.
UM Racibórz sobie, by w kolejnych edycjach
niż 12 tysięcy zł. W ramach pro- lanych i wykonanie prac zwią- nych audytów energetycznych.

18 kwietnia rusza nabór do pilotażowego
programu termomodernizacji domów jednorodzinnych

czyli na Przystań, gdzie o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z prezydentem Rybnika
Piotrem Kuczerą, burmistrzem
Kuźni Raciborskiej Pawłem
Machą oraz przedstawicielem
Klubu Gaja Jackiem Bożkiem.
Z kolei na godzinę 17.00 planowany jest koncert Wierszogranie nad Rudą, który będzie prologiem festiwalu. Główna jego
część będzie miała miejsce 24
kwietnia.

udział wzięło więcej szkół spoza
terenu Raciborza.

Wyniki konkursu Eko-Asy
2016

• I miejsce: Sonia Janeczek,
Zuzanna Paskuda (SP 15);
ilość punktów: 89/89
• II miejsce: Hanna Pałczyńska, Marcelina Sobierajska (ZSP 2); ilość punktów:
83,5/89
• III miejsce: Radosław Jakubus, Bartosz Królik (SP 1);
ilość punktów: 81,5/89
(greh)

