Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Gmina Rudziniec
dba o swoje środowisko
Idea organizowania przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach seminariów
wyjazdowych, jest pomysłem
bardzo dobrym, prezentującym
niejako „na żywo” efekty wydatkowanych przez Fundusz
pieniędzy. W jednym z poprzednich wydań Śląskich Aktualności
Rolniczych, zaprezentowana została relacja z pobytu młodzieży
w Istebnej, jako efekt działalności prozdrowotnej Funduszu dla
tych młodych ludzi z naszego
województwa.
Dziś kolejna relacja z takiego
wyjazdu tym razem do Rudzińca.
Myślą przewodnią była prezentacja działań Funduszu w zakresie szeroko pojętej gospodarki
wodnej oraz działań w zakresie
ograniczeń gospodarki niskoemisyjnej.
Krótki rejs statkiem po Kanale Gliwickim, doprowadził uczestników wyjazdu do śluzy Rudziniec. Właściwe utrzymanie i 24 -godzinny dozór
w jej funkcjonowaniu, przy pomocy nowoczesnych
maszyn i urządzeń ze wsparciem komputerów, to
warunek niezbędny i konieczny dla prawidłowego prowadzenia gospodarki wodnej na terenie nie
tylko naszego województwa, ale i całego kraju.
Każda ze śluz na szlaku wodnym, w tym także ta
w Rudzińcu, to strategiczny punkt w ochronie
wodnej, szczególnie przeciwpowodziowej obszarów wokół cieków wodnych, jak i terenów leżących dalej od nich.
W ochronę środowiska wpisuje się także rewitalizacja ruchu towarowo - osobowego na Kanele
Gliwickim. Nikogo nie trzeba przekonywać, że
transport wodny należy do najtańszych, a zara-
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zem najbardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się towarów i ludzi.
Spotkanie z wójtem gminy Rudziniec Krzysztofem Obrzutem było okazją do wysłuchania jego „raportu ekologicznego” z dokonań
w zakresie mi.in. modernizacji obiektów użyteczności publicznej, przy znacznym udziale finansowym WFOŚiGW, pod kątem zastosowań
rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji pyłów i innych niebezpiecznych dla
zdrowia substancji poprzez docieplenie budynków.
Oto kilka przykładów tych działań:
Termomodernizacja budynku handlowo - usługowego w Bojszowie. Dotacja WFOŚiGW ponad 256 000 zł
Termomodernizacja budynku OSP w Rudzińcu.
Dotacja Funduszu ponad 100 000 zł
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Rudnie z dofinansowaniem WFOŚiGW
w kwocie ponad 64 000 zł.
Ciekawie o pracy Nadleśnictwa Rudziniec i jego zadaniach, w trudnym nie tylko dla
rolników, ale także leśników
roku, spowodowanych suszą,
mówili jego pracownicy - Jan
Spałek i Hubert Wiśniewski.
Wsparcie gospodarki leśnej przez Fundusz, w tym np.
na rzecz ochrony p. poż., doskonale wpisuje się w zakres
działań dbałości o środowisko. Dzięki dobrej kondycji
lasów, cały ekosystem działa
prawidłowo, dając komfort
życia roślinom, zwierzętom
i ludziom.
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