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

Racibórz » 12. edycja programu edukacji ekologicznej "Święto Drzewa" została
w zainaugurowana w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
w Katowicach. W uroczystości wzięła udział prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz, a także przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Lasów Państwowych oraz Klubu Gaja. Uczestnicy spotkania oficjalnie otworzyli „Aleję drzew
polskich - miejską ścieżkę dydaktyczną” przygotowaną przez Centrum Studiów nad
Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. WFOŚiGW w Katowicach
przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 43 700 zł.

W Katowicach otwarto

ścieżkę edukacyjną
Aleja drzew polskich
Ścieżka edukacyjna „Aleja
drzew polskich” ma zwrócić
uwagę na możliwość wykorzystania rodzimych gatunków roślin do tworzenia kompozycji architektonicznych w przestrzeni
miejskiej uwypuklając ich cechy

i możliwości dekoracyjne. Lokalizacja ścieżki w obrębie kampusu uniwersyteckiego gwarantuje duży ruch pieszy oraz
stałe grono odbiorców, w tym
studentów i pracowników, zarówno Uniwersytetu Śląskiego

jak i Uniwersytetu Ekonomicznego, a także czytelników korzystających z zasobów Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
Podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej uczest-

Racibórz » 15 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów
Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny
o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Narodowy i wojewódzkie fundusze

wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań

w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020
List intencyjny jest wyrazem
realizacji „Wspólnej Strategii
działania NFOŚiGW i wfośigw
na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020”, a impulsem do jego
podpisania było wykorzystanie
doświadczeń i kompetencji nabytych w finansowaniu projektów prośrodowiskowych w poprzednich perspektywach finansowych UE, a także wieloletnia
współpraca Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy

we współfinansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Współpraca Funduszy ma na
celu jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze wykorzystanie
środków pochodzących z Unii
Europejskiej przeznaczonych
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dlatego już
dzisiaj planuje się identyfikację i przygotowanie projektów
spełniających wymagania PO

IiŚ 2014-2020, udział w konsultowaniu dokumentów, czy pogłębianie wiedzy dotyczącej perspektywy finansowej UE na lata
2014-2020.
Ostateczna decyzja w sprawie określenia możliwości współpracy NFOŚiGW z wfośigw i jej
zakresu zostanie podjęta po zakończeniu procesu kształtowania systemu instytucjonalnego
dla PO IiŚ 2014-2020.
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stylu życia. W latach 2012-2013
przy tzw. „Bulwarach Rawy" posadzono kilkanaście drzew, należących do 13 gatunków wchodzących w skład flory polskiej.
Były to: brzoza brodawkowata,
buk zwyczajny, dąb szypułkowy,
grab pospolity, jarząb pospolity,
jesion wyniosły, klon jawor, klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, lip
szerokolistna, paklon, wiąz pospolity i wierzba iwa.
12. edycja Święta Drzewa
objęta jest honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat
Wolności. Poprzez działania na
rzecz środowiska świętujemy
w tym roku 25-lecie odzyskania
nicy wydarzenia rozwieszali cji. Każdy liść posiada kod QR, swobód obywatelskich. Drzewa
kolorowe eko-liście z hasłem który pozwala na połączenie się zasadzone z tej okazji w całej
„Każdy liść pochłania CO2” zro- ze stroną www.chronklimat.pl, Polsce otrzymują imię „Drzebione z materiałów z recyklingu gdzie można będzie znaleźć po- wo Wolności”.
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z nadrukowanym hasłem ak- rady na temat ekologicznego

Racibórz » Podsumowanie Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Żorach” było tematem konferencji zorganizowanej 17 października. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Adam Zdziebło wiceminister infrastruktury
i rozwoju, Gabriela Lenartowicz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przedstawiciele Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
władz samorządowych z prezydentem Żor Waldemarem Sochą.

Żory podsumowują inwestycje
związane z gospodarką wodno-ściekową
W czasie konferencji dyskutowano m.in. o roli funduszy
ochrony środowiska w realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej oraz
o nowej perspektywie finansowej UE. Uczestnicy spotkania
mieli także okazję zobaczenia
efektów przeprowadzonych inwestycji w czasie wycieczki po
oczyszczalni ścieków oraz stacji
uzdatniania wody. Konferencja
odbyła się w Miasteczku Westernowym Twinpigs w Żorach.
28 sierpnia 2009 r. PWiK Żory
Sp. z o.o. zawarło z NFOŚiGW
umowę o dofinansowanie dużego projektu pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach".
Całkowity koszt tej inwestycji
to 191 508 150,18 PLN. Dofinansowanie z Unii Europejskiej
w ramach Funduszu Spójności
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013 wynosi 106 113
223,64 PLN.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp.
z o.o. uzyskało dofinansowanie
z NFOŚiGW w formie dopłat do
oprocentowania kredytu bankowego stanowiącego częściowe
pokrycie wkładu własnego Projektu, a także pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę ponad 15 mln zł
z przeznaczeniem na: Kontrakt
nr 8A: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w dzielnicy Klesz-

czów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód
oraz Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni
Ścieków w Żorach.
W kwietniu 2013 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w konkursie
nr 8/PO IiŚ/1.1/03/2013 dla działania 1.1 PO IiŚ z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, złożyło do WFOŚiGW w Katowicach
wniosek o dofinansowanie na
kolejny już projekt. Nowy projekt pn.: „Uzupełnienie zakresu
kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” jest rozszerze-

niem dużego projektu. Stanowi
on uzupełnienie zaplanowanych
do końca 2014 r. działań, jednakże jest działaniem samoistnym
w sensie finansowym, operacyjnym i techniczno-technologicznym. Swoim zakresem obejmuje
budowę ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację
kilometra kanalizacji sanitarnej oraz dalszą modernizację
oczyszczalni ścieków, a więc
przyczynia się do dalszego uporządkowania gospodarki wodno
-ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Żory.
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