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WFOŚiGW

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

Nowa Rada Parków dla Zespołu

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Region » W skład gremium wchodzi dwudziestu naukowców i specjalistów związanych
z ochroną przyrody. Podczas spotkania inauguracyjnego wicemarszałek Województwa
Śląskiego Aleksandra Skowronek wręczyła akty powołania.

OTWARCIE STACJI

Uzdatniania Wody w Suminie
17 listopada, z udziałem Rafała Adamusa – zastępcy prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, otwarto Stację Uzdatniania Wody w Suminie. Zada-

nie zostało dofinansowane ze
środków Funduszu pożyczką
w wysokości ponad 1,5 mln zł.
Dzięki realizacji zadania mieszkańcy sołectw Sumina, Lyski

i Bogunice będą mieli wystarczającą ilość wody na zaspokojenie potrzeb życiowych i gospodarczych mieszkańców.
WFOŚiGW w Katowicach

Przedszkole w Krzanowicach jak nowe

– Państwo są naukowcami,
specjalistami, którzy dają gwarancję, że nasze parki będą zachowywały wartości kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze naszego regionu. Członkom
nowo powołanej rady życzę satysfakcji z wykonywanej pracy
– powiedziała wicemarszałek
Skowronek.
W skład rady wchodzi zespół
dwudziestu naukowców i specjalistów związanych z ochroną
przyrody. Są to między innymi
przedstawiciele Uniwersytetu
Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Ligi Ochrony Przyrody, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, instytucji regionalnych
zajmujących się problematyką
ochrony przyrody w wojewódz-

twie śląskim oraz reprezentanci
gmin, których tereny w części
składają się na obszary parków
krajobrazowych.
Rada Parków to organ opiniodawczo-doradczy, którego
podstawowe zadania określono
w ustawie o ochronie przyrody.
Należą do nich w szczególności:
ocena stanu zasobów, tworów
i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustalenia
dotyczące programów ochrony
środowiska.
Ważnym aspektem działań
rady jest opiniowanie projektów planu ochrony parku, a także ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody oraz
opiniowanie i ocena realizacji
projektów i programów działalności zespołu parków krajo-

brazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki
i rekreacji.
Na Zespół Parków Krajobrazowych zarządzany przez
Samorząd Województwa Śląskiego składa się osiem parków
krajobrazowych: Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Beskidu
Żywieckiego, Załęczańskiego,
Lasów nad Górną Liswartą, Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, Orlich
Gniazd oraz Stawki. Stanowią
one ustaloną prawnie formę
ochrony przyrody ze względu
na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Głównym celem ich
funkcjonowania jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości.
slaskie.pl

Pracownicy samorządowi szkolili się

Krzanowice » Odbiorem prac remontowych 31 października formalnie zakończono
realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją
instalacji wewnętrznych w Krzanowicach”. Obejmowało ono wymianę całej stolarki
okiennej i drzwi wejściowych, docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji, zmianę
pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu, montaż instalacji solarnej w celu
uzyskania ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji c.o. i modernizację kotłowni, Racibórz » 16 listopada w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się bezpłatne
a także wymalowanie sal zajęć, korytarzy i łazienek.
szkolenie specjalistyczne skierowane do wszystkich pracowników jednostek samorządu
terytorialnego z wydziałów ochrony środowiska oraz pracowników Straży Gminnych
z zakresu metodyki poboru prób popiołu z palenisk domowych dla potrzeb badań
Koszt realizacji zadania to nielaboratoryjnych celem wykrycia faktu spalania odpadów.
malże 650 tys. zł, a wykonawcą ro-

W ZAKRESIE POBORU PRÓB POPIOŁU

bót było Przedsiębiorstwo Usługowe Borbud sp. z o.o. z Raciborza. Środki finansowe na przeprowadzenie remontu pochodziły
z budżetu gminy, z częściowego
umorzenia przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wcześniej zaciągniętej pożyczki (ok. 74 tys. zł) oraz z nowej pożyczki i dotacji udzielonej
przez WFOŚiGW, w łącznej wysokości ponad 385 tys. zł.
Termomodernizacja krzanowickiego przedszkola była
największym zadaniem realizowanym w tym roku w gminnych placówkach oświatowych. Oprócz niego wykonano
także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych w przedszkolu
w Pietraszynie oraz nowe posadzki w przedszkolu w Bojanowie, placówkach filialnych
przedszkola w Krzanowicach.
Prace zmierzające do poprawy

stanu technicznego gminnych
placówek oświatowych będą
kontynuowane.
Obecnie tworzona jest koncepcja zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Krzanowicach, obsługującego szkołę
oraz część rekreacyjną boiska
„Orlik”. W planach jest wymia-

Szkolenie prowadził prof.
dr hab. inż. Adam Grochowalski, kierownik Zakładu Chemii
Analitycznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej
Politechniki Krakowskiej. Szkolenie było jednym z wielu zadań
realizowanych przez grupę roboczą ds. ograniczania niskiej emisji przy Subregionie Zachodnim,
prowadzącą działania mające na
celu eliminację tzw. niskiej emisji.
Pracownicy samorządowi biorący udział w szkoleniu
uzyskali wiedzę dotyczącą m.in.
prawidłowego sposobu poboru
na drzwi frontowych w przed- i zabezpieczenia prób popiołu,
szkolu w Bojanowie oraz szereg narzędzi i pojemników, jakie
drobnych prac remontowych mogą zostać użyte w tym celu,
w pozostałych placówkach, sposobu sporządzania protoktóre będą realizowane w ra- kołów poboru, a także pozyskamach środków przekazanych li obszerną wiedzę w zakresie
im przez gminę w budżetach interpretacji wyników badań.
Starostwo Powiatowe
na 2017 r.
w Raciborzu
UM Krzanowice

