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

„ORNONTOWICE segregują” to ha-
sło kampanii edukacyjnej w gminie Or-
nontowice, w ramach której prowadzo-
ne będą działania informacyjno-eduka-
cyjne, których adresatem będą miesz-
kańcy gminy, w szczególności dzieci 
i młodzieży. W ramach zadania prze-
prowadzone zostaną: prelekcje, ple-
nerowe wydarzenie ekologiczne, kon-
kursy plastyczne, wiedzy oraz literac-
ki dla przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych. Wsparciem edu-
kacji w placówkach oświatowych bę-
dzie wydanie pakietu materiałów edu-
kacyjnych, a do dorosłych mieszkań-
ców zostaną rozesłane broszury infor-
macyjne. Fundusz wsparł to przedsię-
wzięcie kwotą 10 tys. zł.

W ramach tej kampanii edukacyjnej 
Urząd Gminy ogłasza plastyczny kon-
kurs ekologiczny pt. „Wszystkie dzieci 
segregują śmieci” skierowany do dzie-

ci uczęszczających do Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka oraz uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie 
Ornontowice. A także konkurs dla dzie-
ci pt. „Jak wykorzystać śmieci pokażą 
Ci dzieci” dla dzieci uczęszczających 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Gminie Ornontowice. Konkurs odbę-
dzie się w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy I-III i IV-VII. Ponadto zapra-
szamy do udziału w ekologicznym kon-
kursie dla młodzieży pt. „Krótkie opowia-
danie o segregacji odpadów”. Uczestni-
kiem Konkursu może być każdy uczeń 
klasy gimnazjalnej w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Gminie Ornontowice. 

Do wygrania cenne nagrody w po-
staci zabawek, gier, puzzli, aparatów 
fotograficznych, tabletów oraz kompa-
sów. Prace należy składać u wycho-
wawcy grupy bądź klasy w terminie do 
22 września 2017r.

6 kolejnych umów w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko wspomaga-

jącego gospodarkę niskoemisyjną, 
ochronę środowiska, przeciwdziała-
nie i adaptację do zmian klimatu zosta-
ło podpisanych. Łaziska Górne, Tychy, 
Bytom, Piekary Śląskie i Tarnowskie 
Góry, to miasta do których trafi ponad 
27 milionów złotych.

W siedzibie Funduszu podpisane zo-
stały umowy na dofinansowanie inwe-

stycji o wartości ponad 58 milionów 
złotych. W ramach tych projektów zmo-
dernizowanych zostanie prawie 19 km 
sieci ciepłowniczych, zainstalowanych 
zostanie 110 indywidualnych węzłów 
cieplnych, termomodernizacji podda-
ne zostaną dwa budynki mieszkalne, 
z 9 budynków wielorodzinnych zosta-
nie usunięty azbest, a roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych wyniesie 
4.967,28 MG CO2, przy zmniejszeniu 
zużycia energii 43.242,07 GJ.

Prace w Łaziskach Górnych są wy-
konywane w ramach PEC Sp. z o.o.  
w Tychach i tutaj projekt dotyczy 
„Likwidacji grupowych węzłów 
cieplnych w Łaziskach Górnych”, 
gdzie koszt całkowity projektu wy-
nosi: blisko 5 mln zł, a kwota dofi-
nansowania 2 190 815 zł. W ramach 
tych prac zostanie zmodernizowa-
nych 1,65 km sieci ciepłowniczych, 
a liczba zainstalowanych indywi-
dualnych węzłów cieplnych to aż  
29 sztuk. Dzięki tej inwestycji roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych 
wyniesie 287,32 MG CO2. 18 grud-
nia 2014r. została zawarta Umowa 
pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach 
a Ministrem Gospodarki w sprawie 
systemu realizacji Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014 -2020. Na mocy niniej-
szej umowy, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach pełni funk-
cję Instytucji Wdrażającej w ramach  
I osi priorytetowej Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki dla działa-
nia 1.7 Kompleksowa likwidacja ni-
skiej emisji na terenie konurbacji 
śląsko - dąbrowskiej w zakresie fi-
nansowania bezzwrotnego.

17 września w Ślą-
skim Ogrodzie Bo-
tanicznym w Mi-

kołowie odbędzie Dzień Dzi-
kiej Fauny, Flory i Siedlisk Na-
turalnych. W godz. 12-18 przy-
gotowano szereg bezpłatnych 
atrakcji dla starszych i młod-
szych. W samo południe rusza 
gra terenowa. Tym razem ła-
two nie będzie, przynajmniej 
dla tych, którzy nie znają do-
brze gwary śląskiej, ponieważ 
wszystkie zagadki i objaśnienia 
do nich przygotowano po ślą-

sku. Imprezę propagującą dzi-
ką przyrodę wsparł Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach.

Na stanowiskach warsztato-
wych zarówno młodzi ogrod-
nicy, jak i przyjaciele owadów  
i wielbiciele kwiatów będą mie-
li pełne ręce roboty. Zwolenni-
cy recyklingu będą mogli po-
szerzyć swoją wiedzę i jeszcze 
lepiej zadbać o środowisko na 
warsztatach z recyklingu. W Zie-
larium będzie można stworzyć 

minizielnik roślin leczniczych 
występujących na łąkach. Zaś 
druhowie z 20. Drużyny Harcer-
skiej Strumień zabiorą wszyst-
kich chętnych w swój obozo-
wy świat - będą śpiewy i pląsy 
przy dźwiękach gitary, ognisko, 
szyfrowanie i inne ciekawostki  
z harcerskiego życia. 

Dopełnieniem święta flory 
niech będzie zakup do przydo-
mowych ogródków i na balkony 
nowych roślin z firmy Albamar 
z Rzędowic, która zaprezentuje 
przede wszystkim zimozielone 

żurawki w różnych odmianach  
i mnóstwo innych bylin produko-
wanych w Polsce. Rośliny te są 
zahartowane do naszego klima-
tu i bez obaw można wysadzać 
je do gruntu aż do listopada. Na 
ten temat będzie można rów-
nież wysłuchać prelekcji, którą 
wygłosi pasjonatka i posiadacz-
ka największej kolekcji żurawek  
w Polsce - Gabriela Sąkol. 

Będzie kiermasz rękodzieła  
i ekologicznych produktów spo-
żywczych, wręczenie nagród  
w letnim konkursie fotograficz-
nym, blog filmowy, wykłady, ma-
lowanie XXL i szereg innych 
atrakcji. Zapraszamy całe rodziny 
do wspólnej zabawy w plenerze.

Kolejne ciepłownicze inwestycje

Postawili na segregację

W okresie jesienno-zi-
mowym 2017r. oraz 
wiosenno - le tn im 

2018r. zaplanowano dwie edy-

cje warsztatów w miejscach 
przyrodniczo cennych woje-
wództwa śląskiego, w pobli-
żu szkół oraz na terenie Ślą-

skiego Ogrodu Botanicznego  
w Mikołowie i w Radzionkowie. 
Uczestnikami warsztatów będą 
dzieci i uczniowie z wojewódz-
twa śląskiego. Przewidziano 
prawie 700 godzin zajęć dla 
ponad 3500 uczestników. Fun-
dusz dofinansował przedsię-
wzięcie kwotą 27 503,42 zł.

pod patronatem i przy wsparciu WFoŚiGW w katowicach w Śląskim 
ogrodzie botanicznym w Mikołowie odbywa się wiele imprez.

Warsztaty w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym

Dzika fauna i flora


