
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odwiedzający Silesię City Center mogli poznać tajemnicę wody

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach za-
kończył merytoryczną oce-
nę wniosków obejmujących 
zadania z zakresu ochrony 
atmosfery (w tym połączone 
z demontażem i unieszkodli-
wieniem azbestu), które zosta-
ły złożone w ramach naboru 
przewidującego rozpoczęcie 
finansowania zadań w 2015 
roku. Lista zadań przewidzia-
nych do dofinansowania obej-
muje 274 projektów.

Z naszego regionu na li-
ście zadań znalazły się cztery 
projekty z Mikołowa i jeden  
z Łazisk Górnych. I tak w Ła-
ziskach Spółdzielnia Miesz-
kaniowa RAZEM wnioskowała  
o pożyczkę na : „Termomo-
dernizację z demontażem, 
transportem i unieszkodliwie-
niem odpadów zawierających 
azbest oraz modernizację 
systemu grzewczego budynku 
mieszkalnego zlokalizowa-
nego w Mikołowie przy ulicy 
Cmentarnej 3” i ma szansę 
otrzymać 251 664 złotych na 

modernizację oraz 33 320 zł 
na usunięcie azbestu. FPM SA. 
ubiega się o 1 099 839 zł na 
pierwszy etap termomoderni-
zacji budynku hali produk-
cyjnej przy ulicy Towarowej, 
a Ośrodek dla Osób Niepeł-
nosprawnych Miłosierdzia 
Bożego o kwotę 775 075 zł na 
termomodernizację Ośrodka 
przy ul. Gliwickiej 366. Ponad-
to w Mikołowie Zakłady Me-
chaniczne „WIROMET” S.A. 
za 1 410 750 chcą zmodernizo-
wać sieć cieplną w zakładzie -  
w tym roku mogą liczyć na do-

tacje, w wysokości 598 500 zł,  
a Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia św. Karola Borome-
usza Dom Generalny ubiega 
się o pożyczkę 2 083 721 zł na 
termomodernizację budynków 
Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego, Domu Zakonnego oraz 
Bursy dla Młodzieży Żeńskiej, 
zlokalizowanego w Cieszynie, 
przy ul. Górny Rynek 6.

Kolejnym etapem rozpa-
trywania wniosków będzie 
przedkładanie poszczegól-
nych wniosków do decyzji or-
ganów Funduszu. O decyzjach 
Zarządu / Rady Nadzorczej 
Funduszu Wnioskodawcy bę-
dą powiadamiani pisemnie. 
Aktualnie w planie finanso-
wym na 2015 rok na zadania 
z zakresu ochrony atmosfery 
zarezerwowano 215 mln zł  
w formie pożyczek i 21 mln zł 
w formie dotacji, przy czym 
Zarząd Funduszu planuje wy-
stąpienie o zwiększenie wy-
sokości pożyczek dostępnych 
w bieżącym roku. Ponadto wy-
sokość wolnych środków ule-
gnie zwiększeniu w przypadku 
spadku kosztów zadań - a co 
za tym idzie wysokości dofi-
nansowania - po dokonaniu 
przez wnioskodawców wybo-
ru dostawców i wykonawców. 

To tytuł najnowszej kam-
panii medialnej reali-
zowanej przez Mini-

sterstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Stanowi ona jeden z elementów 
otwarcia perspektywy 2014-2020. 
Ma na celu promocję portalu in-
ternetowego www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl oraz Sieci Punk-
tów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich. Kampania będzie 
obecna w stacjach telewizyjnych, 
radiowych oraz w Internecie.

Pod adresem www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl dostępny 
jest portal internetowy skupia-
jący aktualne i kompleksowe 
informacje na temat Funduszy 
Europejskich na lata 2014-2020. 
Oferuje on intuicyjną obsługę, 
a także możliwie prosty i zrozu-
miały dla użytkownika język. 

Obecnie w Polsce działa 
75 Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich. Zlo-

kalizowane są one w miastach 
wojewódzkich i w części miast 
powiatowych. Z konsultacji 
można skorzystać osobiście 
bądź wysłać pytanie mailowo 
lub zadzwonić. Dane kontakto-
we poszczególnych Punktów 
dostępne są na Portalu Fundu-
szy Europejskich w zakładce 
Punkty informacyjne. 

Dla mieszkańców mniej-
szych miejscowości organizo-
wane są Mobilne Punkty Infor-
macyjne (MPI) - tzn. że kon-
sultanci przyjeżdżają na spe-
cjalne dyżury, podczas których 
udzielają informacji z zakresu 
Funduszy Europejskich. Wiado-
mości o prowadzonych Mobil-
nych Punktach Informacyjnych 
są publikowane w lokalnej 
prasie, na stronach interneto-
wych gmin, w których odbywa 
się akurat MPI lub w zakładce 
Szkolenia i konferencje. 

Była to okazja do zaprezento-
wania mieszkańcom unikato-
wego w Europie systemu za-
opatrzenia w wodę. To układ 

ponad 900-kilometrowych wodnych 
magistral, które w układzie pierścienio-
wym otaczają najważniejsze aglomera-
cje w regionie. Dzięki nim woda może 
bezpiecznie docierać do ok. 3 mln od-
biorców, a w przypadku ewentualnej 
awarii możliwe jest szybkie jej podanie 
z dowolnego kierunku województwa, 
bez ograniczeń ilościowych.

Cały schemat zasięgu działania Spół-
ki przedstawiony w postaci nowoczesnej 
elektronicznej tablicy gromadził sporo 

osób zacie-
k a w i o n y c h 
skąd pochodzi 
woda, która do-
ciera do ich miej-
scowości. Podświe-
tlone różnymi kolorami 
wodociągi demonstrowały 
trasę przesyłu wody powierzchniowej, 
głębinowej i mieszanej. Ważne jest - jak 
podkreślali obecni na prezentacji eks-
perci - że ponad 85 procent wody pły-
nącej w systemie GPW pochodzi z ujęć 
powierzchniowych, czyli łatwo odna-
wialnych ujęć rzecznych. Zwłaszcza ten 
aspekt funkcjonowania systemu, związa-

ny z ochroną środowiska, był istotny dla 
specjalnego gościa ekspozycji - Bernar-
da Błaszczyka -Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
członka Rady Nadzorczej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w Katowicach. 

Zwiedzający ekspozycję z okazji 
Światowego Dnia Wody, wśród których 

byli m.in. uczniowie ze śląskich 
szkół, mogli zapoznać się 

z funkcjonowaniem 
nowoczesnego la-

boratorium GPW 
dysponującego 
superczułymi 
urządzeniami 
b a d a j ą c y m i 
jakość wody 

oraz ze stoso-
wanymi w sta-

cjach i zakładach 
Spółki najnowszymi 

technologiami związa-
nymi z uzdatnianiem wody. 

Zainteresowanie wzbudzały zwłasz-
cza urządzenia wykrywające najdrob-
niejsze bakterie, a także zestaw węgli 
aktywnych stosowanych w końcowym 
procesie technologicznym, gdy woda 
poddawana jest dodatkowej filtracji 
przez złoża wypełnione takim węglem. 
W Zakładzie Uzdatniania Wody w Go-

czałkowicach, jako jednym z nielicz-
nych w Polsce, stosowany jest węgiel 
pochodzący m.in. z łupin orzecha koko-
sowego rosnącego w krajach azjatyc-
kich, co niewątpliwie wpływa nie tylko 
na dobrą jakość wody, ale i korzystnie 
na jej smak.

Prosto do Funduszy274 podmiotów ma szansę na dofinansowanie 
termomodernizacji swoich budynków

Chronimy powietrze

BERNaRd BłasZcZYk  
- Regionalny dyrektor ochrony 
Środowiska w katowicach:
- Woda oznacza życie dla nas i planety. 
Dlatego musimy szanować i dbać o jej 
zasoby wód podziemnych w naszym 
regionie, które muszą wystarczyć dla 
wielu przyszłych pokoleń. Dlatego - 
tak wiele zależy od świadomości eko-
logicznej mieszkańców regionu oraz 
władz gmin świadomych tego, że wody 
na Śląsku nie jest dużo i trzeba obecnie 
skupiać się na racjonalnym wykorzy-
staniu systemu GPW.

Czysta i przejrzysta

W przededniu tego-
rocznego Światowego 
Dnia Wody - 20 marca -  
Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów 
SA przygotowało 
specjalną akcję eduka-
cyjną zorganizowaną  
w jednym z najwięk-
szych w regionie 
centrów handlowych 
Silesia City Center. 


