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

Zielone Jastrzębie

Kolejny, ekologiczny radiowóz
W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował zakup jednego z nowoczesnych radiowozów policyjnych, który będzie wykorzystywany przez
policjantów służby patrolowej w nowo powstałym Posterunku Policji w Świerklanach.
W latach 2017-2019 Fundusz
dofinansował zakup łącznie

157 samochodów hybrydowych. Kwota dotacji wyniosła
blisko 4 mln zł.
W uroczystości otwarcia
nowego posterunku obok
m.in. wojewody śląskiego, Jarosława Wieczorka i komendanta wojewódzkiego policji
w Katowicach - nadinsp.
Krzysztofa Justyńskiego udział
wziął zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach - Adam
Lewandowski.

Pieniądze

dla biblioteki i nie tylko
u 201 wniosków o dofinansowanie
wpłynęło na tegoroczny, jubileuszowy,
X konkurs Fundusz Naturalnej Energii
realizowany przez GAZ-SYSTEM
w partnerstwie z Fundacją „Za górami,
za lasami” oraz m.in. Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I

deą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz
organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Z naszego regionu
pieniądze przyznano pięciu projektom:

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku, projekt „Letnia
ekoteka młodego człowieka”,
2. Fundacja Puk Puk w Woli, projekt „Zielony oddech”,
3. Szkoła Podstawowa nr 25 im.
J. Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, projekt „Kłodnicka Eko-Baza”,
4. Stowarzyszenie dO!PAmina Lab
w Dąbrowie Górniczej, projekt
„Zielone (po)Lekcje”,
5. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie,
projekt „Edukacja dla ochrony
środowiska”.

- 10 lat Funduszu Naturalnej Energii
to łącznie 189 nagrodzonych projektów,
a co za tym idzie, setki beneficjentów na
terenie całej Polski oraz realne korzyści
społeczne i środowiskowe. Projekty na-

gradzane przez GAZ-SYSTEM są ogólnodostępne dla mieszkańców. Rekordowa liczba tegorocznych wniosków oznacza, że wsparcie finansowe GAZ-SYSTEM dla inicjatyw ekologicznych wycho-

dzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności - powiedział Artur Zawartko,
wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.
W tym roku jury konkursu zwracało uwagę na projekty, wpływające pozy-

tywnie na środowisko, ale także na takie, których realizacja przyczynia się do
budowania postaw obywatelskich w obszarze ochrony przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. Autorzy projektów podejmowali się praktycznych
działań, które realnie przyczyniają się
do oszczędzania wody czy zwiększania
efektywności w zakresie gospodarowania odpadami. Jury wybrało finałowych
25 projektów - po pięć z każdego województwa. Oceniany był ich potencjał
proekologiczny, zasięg planowanych
działań oraz innowacyjne podejście do
potrzeb lokalnych.
- Podejmowanie działań, które mają
na celu rozwiązywanie problemów środowiskowych, jest ogromną wartością
i siłą. Coraz więcej osób zwraca uwagę na potrzeby lokalne i w oparciu o nie
stawia sobie cele oraz wyznacza kierunki działania - powiedziała Urszula Fabianiak, wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami”. - Doceniamy to, ile
projektów zostało złożonych w ramach
jubileuszowej edycji konkursu i z niecierpliwością czekamy na efekty realizacji działań, które otrzymają dofinansowanie w tym roku.

