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

Racibórz » Na konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Funduszu 27 maja,
przedstawiona została oferta WFOŚiGW w Katowicach dla osób fizycznych (również
tych, które prowadzą działalność gospodarczą) oraz wspólnot mieszkaniowych. Mimo
iż większość beneficjentów Funduszu to samorządy, instytucje i przedsiębiorstwa,
również „przeciętny Kowalski” może uzyskać środki potrzebne na sfinansowanie
inwestycji proekologicznych. Ta możliwość to linie kredytowe obsługiwane przez
wybrane banki.

Linie kredytowe – dofinansowanie

z Funduszu dla osób fizycznych

Racibórz » Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało złote medale „Za zasługi dla
pożarnictwa”. Na uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, która odbyła
się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach 22 maja odznaczeniami tymi
zostali uhonorowani: Rafał Miland – Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Katowicach, Karol Węglarzy – Wiceprzewodniczący RN, Jerzy Suchy – Członek
RN oraz Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu – Adam Liwochowski.
w 1959 roku. Nadawane jest
funkcjonariuszom straży pożarnej oraz osobom i instytucjom wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały
Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku. W ten
sposób doceniony został wieloletni wkład Funduszu w doposażanie ochotniczych straży
pożarnych województwa śląskiego w sprzęt i wyposażenie
pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych,
drogowych i innych zagrożeń
środowiska. Tylko w 2013 roku
Fundusz przekazał śląskiemu
Oddziałowi Wojewódzkiemu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RzeczypospoliMedal „Za zasługi dla po- ży Pożarnych RP w 1926 ro- tej Polskiej ponad 2 000 000 zł
żarnictwa” został ustanowiony ku i nadawany do 1939 roku. dotacji.
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przez Główny Związek Stra- Odznaczenie reaktywowano

Złote medale

„Za zasługi dla pożarnictwa”

Podczas konferencji przedstawiciele Funduszu: Gabriela
Lenartowicz – Prezes Zarządu, Andrzej Waliczek - Dyrektor
Ekonomiczny oraz Agnieszka
Kowalkowska z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi omówili szczegółowo linie
kredytowe, zarówno od strony
finansowej - wysokości przeznaczonych środków, wysokości dofinansowania, sposobu obsługiwania tego typu kredytów, jak
i od strony ekologiczno-technicznej – na jakie zadania można uzyskać dofinansowanie, jakie dzięki temu można uzyskać
efekty i oszczędności. Następnie głos zabrali Jerzy Suchy Dyrektor Krakowskiego Banku
Spółdzielczego oraz przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska SA: Rafał Cieślawski – Dyrektor Oddziału w Katowicach
i Przemysław Kozak – Doradca
ds. Ekologii.

Linie kredytowe na przedsięwzięcia proekologiczne funkcjonują w katowickim Funduszu
już od 1997 roku, a do końca 2013
roku w ramach linii wypłacono
beneficjentom ponad 114 milionów złotych. Fundusz we współpracy z bankami przez te lata
dofinansowywał przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery (ograniczenie emisji zanieczyszczeń, energooszczędność
budynków, oszczędzanie energii
cieplnej poprzez termoizolację
ścian i stropów budynków, uprawy energetyczne, przedsięwzięcia energooszczędne dotyczące
c.o. i ciepłej wody), gospodarki
wodnej i ochrony wód (budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków, wykonanie podłączeń
budynków do sieci kanalizacyjnej) oraz ochrony powierzchni ziemi (demontaż, transport
i unieszkodliwienie odpadów
azbestowych).

W chwili obecnej czynne są
dwie linie kredytowe: „Dom
energooszczędny” – obsługiwana przez Bank Ochrony
Środowiska SA i „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery” – obsługiwana
przez Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy
w Raciborzu. W obu przypadkach oprocentowanie kredytu
wynosi 0,95 stopy redyskonta
weksli lecz nie mniej niż 3,5%
w stosunku rocznym. Okres
spłaty nie może być dłuższy
niż 12 lat od daty zakończenia
zadania, w tym okres karencji.
Karencja nie może być dłuższa
niż 12 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania.Zadanie powinno zostać zrealizowane do 18
miesięcy od daty postawienia
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.
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Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013 organizuje konkurs fotograficzny pn. „Dojrzałe spojrzenie na
ekologię”.

Konkurs fotograficzny
dla seniorów (60+)
Konkurs skierowany jest do
seniorów (grupa wiekowa 60+)
z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy społeczeństwa o efektach ekologicznych
projektów inwestycyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a także świadomości wynikających
z nich korzyści gospodarczych
i społecznych. Zrób fotografię
ukazującą osiągnięte efekty inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na

lata 2007-2013 w województwie
śląskim. Wypełnij Formularz
Zgłoszeniowy i prześlij na nasz
adres. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody! Szczegóły
zawarte zostały w Regulaminie
konkursu. Więcej informacji na
stronie www.dsne.pl.
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Fizyka też może być ekologiczna
Grupa Twórcza QUARK z Pałacu Młodzieży w Katowicach
pod opieką autorki i pomysłodawczyni Grupy - fizyk Urszuli Woźnikowskiej-Bezak reprezentowała Polskę podczas XXI
Międzynarodowej Konferencji
Młodych Naukowców ICYS 2014,
która odbyła się w dniach 16-23
kwietnia w Belgradzie. Reprezentacja Polski zdobyła 2 srebrne medale, 1 brązowy oraz 2
wyróżnienia specjalne. W konferencji brało udział ok. 160
uczestników z 15 państw. Wszyscy polscy uczestnicy są laureatami ogólnopolskich konkur-

sów organizowanych przez Pra- które odbywają się corocznie
cownię Fizyki Pałacu Młodzieży od 20 lat są dofinansowywane
w Katowicach. Ogólnopolskie przez Wojewódzki Fundusz.
Konkursy „Fizyka a Ekologia”,

Racibórz » Na spotaniczny pomysł wpadli uczniowie Budowlanki o profilu technik
ochrony środowiska. Poprzez zabawę chcą wykształtować u najmłodszych odpowiednie postawy dbania o ekologię. Dzieci bardzo chętnie włączyły się do zabawy
i pokazały, że już co nieco wiedzą o tym, jak dbać o najbliższe otoczenie.

Uczniowie Budowlanki uczą przedszkolaków

jak dbać o środowisko

Druga klasa Zespołu Szkół
Budowlanych i Rzemiosł Różnych o profilu technik ochrony
środowiska przygotowała dla
milusińskich z przedszkola Stokrotka liczne zabawy i zagadki
o tematyce ekologicznej. Dzieci brały udział w różnych grach,
ucząc się m.in. jak segregować
śmieci. Jest to pierwsza taka akcja w tym roku, lecz być może
nie ostatnia. Niekonwencjonalny
pomysł zrealizowały wraz z uczniami Renata Wochnik oraz Joanna Depta- Ładak, nauczycielki ZSBiRR. Każdy przedszkolak
otrzymał słodycze oraz medal
dla przyjaciela środowiska.

