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Racibórz » Blisko 12 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafi do 22 gmin województwa realizujących
obszarowe programy ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza do atmosfery
z budynków mieszkalnych.

Fundusz dba
o śląskie środowisko

Pozwoli to na zmniejszenie emisji spalin w tych miejscowościach każdego roku
m.in. o co najmniej 77 ton pyłu, 33 tony dwutlenku siarki
i blisko 4 tys. ton tlenków węgla. Wśród gmin ubiegających
się w Funduszu o tego rodzaju
wsparcie, jedną z największych
dofinansowań uzyskało miasto
Bielsko – Biała, gdzie do końca
2012 roku zaplanowano wymianę 150 przestarzałych pieców
opalanych węglem w indywidualnych domach. Będzie to
kolejny etap wdrażania kompleksowego programu ograniczania niskiej emisji w mieście. Do tej pory w jego ramach
zmodernizowano 650 kotłowni
w budynkach jednorodzinnych,
co pozwoliło zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń powietrza nad
Bielskiem o ponad 4 tys. ton
rocznie. Teraz, dzięki udzielo-

nej Gminie przez Zarząd Funduszu preferencyjnej pożyczce
w wysokości 750 tys. zł, mieszkańcy mogą otrzymać dotacje
w wysokości ok. 5 tys. złotych
na likwidację u siebie starych
kotłów węglowych lub pieców
kaflowych i wymienić je na
źródła gazowe, elektryczne,
pompy ciepła lub atestowane
ekologiczne kotły retortowe.
Katowicki Fundusz już dziesięć lat temu – jako pierwszy
w kraju – wprowadził tego rodzaju dofinansowanie z publicznych środków dla indywidualnych właścicieli domów. Od tego
czasu samorządy z woj. śląskiego, po opracowaniu i zatwierdzeniu przez radę gminy obszarowego programu ograniczenia
niskiej emisji, mogą ubiegać się
o uzyskanie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW pozwalającej, dofinansować w formie do-

tacji dla właścicieli domów jednorodzinnych, wymianę przestarzałych, nieekologicznych
pieców. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało już ok. 70 gmin,
w 50 przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
głównie instalacji solarnych. Ze
środków Funduszu na te działania wydano ok. 150 mln zł.
W powiecie raciborskim pieniądze otrzymają:
Gmina Pietrowice Wielkie
– Modernizacja źródeł ciepła
w budynku indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Pietrowic Wielkich – II
etap, koszt 450 000 zł, pożyczka
z WFOŚiGW 234 000 zł
Gmina Krzyżanowice –
Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Krzyżanowice w roku
2012, koszt 600 000 zł, pożyczka
z WFOŚiGW 280 000 zł
Gmina Racibórz – Realizacja
Programu ograniczenia emisji
na terenie Gminy Racibórz na
lata 2010-2012 – III etap, koszt
509 655 zł, pożyczka 239 260 zł.
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Racibórz » O tym, jak w praktyce harcerze chronią środowisko naturalne mogli
przekonać się członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy zwiedzili harcerskie
bazy letnie w Pająku w gminie Konopiska i nad zalewem w Poraju.

Ekologia na harcerskich obozach

Na letnich obozach harcerskich organizowanych
przez Śląską Chorągiew ZHP
jest realizowana praktyczna
część wychowania ekologicznego w ramach dofinasowanego przez WFOŚiGW Harcerskiego Centrum Edukacji

Eko z naszych stron
Zebrali ponad 7 ton
nakrętek

nicząca komisji podkreśliła, że
udział w takiej akcji odgrywa
W raciborskim ratuszu roz- ogromną rolę w edukacji ekostrzygnięto kolejną już edycję logicznej najmłodszych. Przedkonkursu Zbieramy nakrętki szkolakom udało się łącznie zeplastikowe. 1. miejsce zajęło brać ponad 7300 kg nakrętek.
Przedszkole nr 26 z łącznym
wynikiem 1698,95 kg. Wskaźnik
na jednego ucznia wyniósł 14,09
kg. Łącznie najmłodsi zebrali
ponad 7300 kilogramów plastikowych nakrętek.
Konkurs organizowany był
dla raciborskich przedszkolaków. Ogółem zebrano 7310,2 kg
nakrętek. Średni wskaźnik na
ucznia w porównaniu z rokiem
ubiegłym wzrósł z 5,26 na 5,95
kg. W akcji zbierania nakrętek
wzięło udział 14 placówek. 1.
miejsce zajęło Przedszkole nr
26 z łącznym wynikiem 1698,95
kg. Wskaźnik na jednego ucznia wyniósł 14,09 kg. Na drugim
miejscu znalazło się Przedszkole nr 15, przedszkolaki z tej placówki zebrały 1019,05 kg nakrętek (średnia na ucznia 10,19 kg).
Na 3. miejscu uplasowało się
Przedszkole nr 13 w wynikiem
1438,7 kg, 7,9 kg na ucznia. Kolejne miejsce zajęło Przedszkole Prywatne, na piątym miejscu
znalazło się Przedszkole nr 16.
Zdzisława Sośnierz, przewod-

Zwycięskie placówki otrzymały
nagrody pieniężne w wysokości od 800 do 400 zł. Nagrody
odebrały dyrektorki placówek. –
Mamy świadomość tego, że nie
tylko maluchy zbierają nakręt-

ki. Pomagają im zapewne całe
rodziny, jest to więc wspólna
troska o środowisko – powiedziała wiceprezydent Ludmiła
Nowacka.
Sisi

Ekologicznej. W ciągu całego
roku w zastępach i drużynach
harcerskich działających w woj.
śląskim odbywają się konkursy plastyczne prezentujące nasze miejsce w świecie przyrody,
warsztaty na tematy związane
z ekologią, gospodarką wodną
oraz ochroną środowiska naturalnego, harcerski festiwal
piosenki ekologicznej a także
rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne
w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody.
W trakcie obozów natomiast
harcerze poszukują terenów
zagrożonych ekologicznie,
nielegalnych wysypisk śmieci, uczą się sortowania, składowania w workach oraz sposobów utylizacji odpadów i zabezpieczenia terenu przed skażeniem gleby. Podczas zwiadów
terenowych i spotkań z leśnikami poszukują pomników
przyrody, ciekawych okazów
przyrodniczych. To wszystko
dostarcza niezapomnianych
przeżyć, jak również wyrabia
poczucie współodpowiedzialności za stan ekologiczny regionu i uczy szacunku dla przyrody i jej piękna – opowiadał
komendant śląskiej Chorągwi
ZHP Andrzej Lichota – oprowadzając przedstawicieli Funduszu po terenach obozowych.
Poprzez pracę z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i wędrownikami chcemy
przekazać im chęć do życia w
harmonii z naturą, w sposób
ekologiczny, który będzie dla
nich równocześnie sposobem
naturalnym, niewymagającym
specjalnych wysiłków. Dzięki
temu dzieci i młodzież mogą
stać się pełnowartościowymi
partnerami dorosłych w walce
o ochronę środowiska – mówił
komendant Lichota.

Zwiedzając letnią bazę Harcerskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW zauważyła, że najbardziej cenna
i skuteczna jest właśnie, stosowana na obozach, edukacja ekologiczna uczestnicząca. Tutaj
najlepiej widać, że środki Funduszu przeznaczane na budzenie i utrwalanie świadomości
ekologicznej młodzieży, są pożytecznie i konkretnie wykorzystane.
Nieprzypadkowo – mówiła prezes Lenartowicz – centrum edukacji ekologicznej
powstało i działa tak aktywnie w województwie śląskim,
traktowanym do niedawna jako najbardziej zdegradowaną
ekologicznie część kraju. Teraz
bowiem, po wielu pozytywnych
zmianach w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
w regionie pojawiła się realna szansa na wychowanie nowego pokolenia ludzi potrafiących cenić sobie bogactwo otaczającej ich przyrody. Dobrą
okazją na to jest przekazanie
młodym mieszkańcom regionu
wiedzy i umiejętności mądrego korzystania ze środowiska
za pomocą sprawdzonych harcerskich metod – stwierdziła G.
Lenartowicz.
Na różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne oraz
związane z dofinansowaniem
wakacyjnych wyjazdów dzieci
i młodzieży WFOŚiGW w Katowicach przekazał do tej pory ok.
9 mln zł. Dwukrotnie, w 2009 i
2011 roku, Chorągiew Śląska
ZHP została wyróżniona przez
Fundusz nagrodą „Ekoaktywni” wręczaną przedstawicielom organizacji prowadzącej
najlepiej i najskuteczniej w regionie programy edukacji ekologicznej.
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