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Czysta woda to priorytet
Ryby drapieżne oczyszczają wodę w Goczałkowicach

Konferencja Hydrointegracje
2014 to jedno z ważniejszych
wydarzeń, które towarzyszy
Targom Urządzeń i Technologii
Branży Wodociągowo - Kanalizacyjnej HydroSilesia, organizowanym 29 i 30 października
w Expo Silesia w Sosnowcu.

K

onferencję
zorganizowali:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA i Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny. Na stoisku GPW można było m.in. zobaczyć
akwarium z rybami drapieżnymi, które wyłowiono z jeziora goczałkowickiego - w pierwszym etapie oczyszczania wody wykorzystuje się tu właśnie 160 ton tych ryb.
W spotkaniu wzięli udział również eksperci branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska, naukowcy, specjaliści do

spraw zagadnień związanych z rozwojem regionu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in.

o zasadach wsparcia finansowego
dla inwestycji wodociągowych oraz
o bezpieczeństwie zaopatrzenia regionu w wodę.

Natomiast o finansowaniu inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- mówiła Gabriela Lenartowicz,
prezes katowickiego Funduszu.
W swoim wykładzie prezes Lenartowicz mówiła m.in. o tym, że katowicki Fundusz jest największym
w kraju pod względem wysokości
budżetu.
Prezes Lenartowicz przedstawiła
także przykładowe projekty, na które można otrzymać dofinansowanie z Funduszu oraz terminy naborów wniosków. Uczestnicy konferencji mogli usłyszeć także o tym,
że WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania w postaci m.in.:
pożyczek, pożyczek pomostowych,
dopłat do oprocentowania kredytów
i umorzeń pożyczek.

Gabriela Lenartowicz,
prezes WFOŚI GW w Katowicach
Marszałek co roku przekazuje nam
ok. 120-150 mln zł. Ale my rocznie
udzielamy wsparcia cztery razy większego za sprawą pożyczek i kredytów.
Stawiamy na modernizacje sieci wodociągowej, by utraty wody jak najmniejsze, oczyszczalnie ścieków i to zarówno te duże, jak i przydomowe, by jak
najwięcej wody wracało do ekosystemu. Zależy nam, by mieszkańcy województwa śląskiego mieli dostęp do czystej wody oraz by systemy kanalizacyjne były sprawne.

Różnorodność - potęga życia w Mikołowie
Wernisaż wystawy zorganizowanej w ramach
kampanii „Różnorodność
- potęga życia” odbył się
kilka dni temu w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym
w Mikołowie.

W

ystawa IGPOTY to
prawie 80 wielkoformatowych fotografii nagrodzonych w konkursie International Garden Photographer of the Year - edycje
z lat 2010-2014. W konkursie

tym biorą udział fotograficy
z całego świata, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.
Wystawa IGPOTY podróżuje
po całym świecie i jest pokazywana w przepięknych i prestiżowych miejscach.
W niebanalnym otoczeniu
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie można podziwiać wspaniałe fotografie nagrodzone
w różnych kategoriach, m.in.
Piękne ogrody, Piękno roślin,

Dzikie kwiaty w krajobrazie,
Szczodra Ziemia i inne.
W wernisażu udział wzięli
m.in. prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz,
dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs, a także
fotografki Joanna Stoga i Magdalena Wasiczek, których prace
zostały nagrodzone w kilku edycjach konkursu IGPOTY w różnych kategoriach.
Wystawa fotografii przyrodniczej - International Garden
Photographer of the Year (IG-

POTY) jest elementem kampanii „Różnorodność - potęga
życia”. Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Śląski Ogród Botaniczny otrzymał dofinansowanie w formie
dotacji w kwocie 265 342,00
zł. Kampania będzie realizowana do końca 2015 roku.
W jej ramach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym oraz w: Śląskim Ogrodzie Botanicznym

w Radzionkowie, Arboretum
Bramy Morawskiej w Raciborzu, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Sosnowcu, Egzotarium w Jaworznie, przygotowane zostaną plenerowe powierzchnie
wystawowe w postaci stelaży,
które umożliwią realizację szeregu wystaw fotograficznych
w trakcie trwania programu
oraz po jego zakończeniu.
Równolegle z wystawami realizowane są cyklicz-

ne imprezy i wydarzenia towarzyszące, odbywające się
ze zróżnicowaną częstotliwością, głównie na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
W każdą niedzielę do 21 grudnia 2014r. oraz od 29 marca
2015r. do 20 grudnia 2015r.
odbywać się będzie bazar
z żywnością certyfikowaną
oraz innymi produktami ekologicznymi, posiadającymi stosowne certyfikaty.

