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

W Ministerstwie Środowiska o likwidacji

Racibórz » Jubileuszowa XV Eko – Wystawa odbyła się 9 i 10 maja w Pietrowicach
Wielkich. Tegoroczna edycja imprezy przebiegała pod hasłem „Ciepło przyjazne
środowisku. Budownictwo – Ogród – Systemy grzewcze – Wnętrza”. W Eko-Wystawie
wzięło udział ponad 200 wystawców (producentów, przedstawicieli handlowych
przedsiębiorstw produkujących urządzenia i wyroby o charakterze proekologicznym
oraz lokalne rzemiosło prezentujące swoje najnowsze osiągnięcia). Swoje stoisko
w czasie Eko – Wystawy zaprezentował także Wojewódzki Fundusz Ochrony ŚroAndrzej Pilot - Prezes Wojedowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
wódzkiego Funduszu Ochrony

wysypisk po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry

Jubileuszowa XV Eko-Wystawa

w Pietrowicach Wielkich
Odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą
Funduszu oraz udziału w konkursach sprawdzających wiedzę ekologiczną. Uczestnicy zabawy otrzymywali atrakcyjne
nagrody.
Jubileuszowej Eko – Wystawie towarzyszyła konferencja
zatytułowana „Aspekty prawne
i finansowe instalowania urządzeń fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w kontekście nowej ustawy o OZE
– korzyści i zagrożenia”. - Piętnaście lat temu mówiliśmy
o ekologicznych kotłach retortowych, które dziś są standardem. Potem był czas na temat
przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków, które jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy przy każdym domostwie
w naszej gminie. Teraz czas na
fotowoltaikę - mówił przewodniczący tutejszej Rady Gminy,
Henryk Marcinek. Jak przekonywała obecna na konferencji
Gabriela Lenartowicz, członek zarządu województwa śląskiego, a do niedawna prezes
WFOŚiGW Katowice, za sprawą polskich odkryć czeka nas
prawdziwa rewolucja w tym temacie. Lenartowicz nawiąza-

przygotowywane jest finansowanie go ze środków NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW. „Jedną trzecią
pieniędzy przeznaczyłby katowicki Fundusz, a dwie trzecie
Narodowy” – poinformował Andrzej Pilot, Prezes WFOŚiGW.
„Likwidacja niebezpiecznych wy-

sypisk musi zostać dokończona.
Powiat tarnogórski traktuje to
zadanie priorytetowo, dlatego
podjął decyzję o przygotowywaniu dwóch wariantów finansowania” - stwierdził Wicestarosta
Tarnogórski Marian Szukalski.
www.powiat.tarnogorski.pl

Fundusz dla wody

Funduszu przekażą praktyczną
wiedzę dotyczącą pozyskiwania
środków finansowych, aspektów prawnych związanych z gospodarką wodną i ochroną wód
oraz edukacji ekologicznej. Do
udziału w spotkaniu zaproszechanie opinii samorządowców ni zostali przedstawiciele gmin
i przedsiębiorców na temat ich oraz przedsiębiorców. Najbliżpotrzeb dotyczących produktów sze spotkania z cyklu „Fundusz
oferowanych przez WFOŚiGW dla wody” odbędą się:
w Katowicach. Zaplanowana • 20 maja w Częstochowie
w godzinach 9.00-13.00 –
część warsztatowa spotkania
pozwoli na przedstawienie praksala Urzędu Miasta ul. Ślątycznych wskazówek dotycząska 11/13
cych przygotowania wniosków • 26 maja w Bielsku-Białej
o dofinansowanie zadań oraz
w godzinach 9.00-13.00 – sala
Starostwa Powiatowego ul.
odpowiedzi na pytania i wątpliwości beneficjentów.
Piastowska 40
Podczas spotkania eksperci

– cykl spotkań z ekspertami
ła do Olgi Malinkiewicz, która
opracowała innowacyjną metodę pozyskiwania perowskitów. Mogą one zrewolucjonizować nie tylko sposób produkcji
energii ze Słońca, ale także całą energetykę. Wyniki jej prac
doceniła Komisja Europejska.
Pracująca na Uniwersytecie
w Walencii Polka odebrała z rąk
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Neelie Kroes
nagrodę w prestiżowym konkursie Photonics21. Technologie bazujące na perowskitach
- grupie związków nieorganicz-

nych - mogą mieć jeszcze większą szansę na zrewolucjonizowanie fotowoltaiki niż grafen.
- Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli foliować całe połacie dachów,
ale dziś wciąż aktualne jest pytanie, czy to się opłaci - mówiła
Lenartowicz.
Jak podkreślano na konferencji, obok odkryć muszą iść
jeszcze odpowiednie rozwiązania legislacyjne, które sprawią,
że fotowoltaika będzie się opłacać w każdym domostwie. - Stąd
to nasze spotkanie, by skonfrontować teorię z praktyką - przekonywał przewodniczący Rady
Powiatu. Jak przekonywał starosta Ryszard Winiarski, mieszkańcy naszego powiatu mają
świadomość korzyści z wdrażania eko-innowacji. Przypomniał, że starostwo wydało już
61 decyzji na budowę wiatraków.
Powstają biogazownie a ostatnio także pierwsza elektrownia
wodna w Rudach.
XV Eko – Wystawa w Pietrowicach Wielkich została dofinansowana przez WFOŚiGW
w Katowicach kwotą 59 700
złotych.

Dzień Strażaka w OSP Ożarowice
Uroczyste obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej połączone z Dniem Strażaka odbyły się 9 maja w gminie Ożarowice. W wydarzeniu
tym uczestniczył Andrzej Pilot –
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Marian
Szukalski - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego uczestniczyli
22 kwietnia w zorganizowanym
przez Tomasza Głogowskiego - Posła na Sejm RP spotkaniu z Wiceministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim.
W trakcie rozmowy przedstawione zostały przygotowania do
ostatniego etapu likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych
„Tarnowskie Góry”. Zadanie to
znajduje się zarówno na liście
projektów, które mają być finansowane ze środków europejskich
w nowej perspektywie finansowej, jak również alternatywnie

cach. W krótkim przemówieniu
prezes katowickiego Funduszu
złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom oraz
kombatantom wojennym obecnym na obchodach. Andrzej Pilot podkreślił bardzo duży wkład
Ochotniczych Straży Pożarnych
w życie kulturalne gmin i po-

dziękował za niesioną co dzień
pomoc. WFOŚiGW w 2014 roku
dofinansował zakup 2 ciężkich
samochodów ratowniczo-pożarniczych, 18 średnich samochodów ratowniczo-pożarniczych
i 5 lekkich samochodów pożarniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach organizuje cykl spotkań poświęconych zagadnieniom związanym
z ochroną wód i gospodarką
wodną oraz edukacją ekologiczną. Ich celem jest zaprezentowanie potencjalnym beneficjentom Funduszu oferty
współpracy oraz nowych propozycji i rozwiązań w tym zakresie. Istotnym będzie wysłu-

EKOLOGIA Z NASZYCH STRON
Racibórz » Co roku wiosną na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto Dzień Ziemi. Z tej też okazji w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 23 kwietnia
odbyła się akademia.

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Krzanowiach
Na początku podsumowano
konkurs plastyczny pt. „Herby
polskich parków narodowych”
oraz akcję „Zbierając baterie
chronisz środowisko”. Wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy i drobne upominki. Uczniowie klasy V – członkowie SK
LOP recytowali wiersze oraz
przedstawili bardzo ciekawą
inscenizację o losach Ziemi –
„Matka Ziemia jest chora”. Morał z tego przedstawienia wynikł
taki, abyśmy wszyscy ratowali
naszą planetę - Ziemię. Ziemia
jest naszym największym dobrem – mamy ją tylko jedną, jest
domem dla wszystkich istot. To,
jak wygląda Ziemia, zależy ode
mnie i od Ciebie. Jeśli to nie my
zaczniemy coś zmieniać, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy? Świado-

mość ekologiczną u dzieci warto
wyrabiać już od najmłodszych
lat. Na koniec akademii uczniowie złożyli „Dziecięce ślubowanie ekologiczne” obiecując na miarę swoich możliwości

dbać o swoje środowisko przyrodnicze, a w swoich domach
propagować segregację śmieci, oszczędzanie wody i energii.
Beata Kaleja-Gorzalnik,
Gabriela Łasiuk

