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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Katowice » Nowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach pod nazwą „EkoKarlik” dla przedsiębiorców oraz jednostek
samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego został rozstrzygnięty.

Konkurs EkoKarlik rozstrzygnięty
Laureatami pierwszej
edycji konkursu są:

• Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA
z siedzibą w Tychach,
• Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
• Katowicki Holding Węglowy
z siedzibą w Katowicach,
• Miasto Kalety,
• Miasto Rydułtowy,
• Gmina Krupski Młyn.
sach nagrody mają wymiar finansowy. Do wyróżnienia przez
Statuetki „EkoKarlika” wrę- Fundusz zostali: przedsiębiorczone zostały w poniedziałek 7 cy oraz jednostki samorządu
grudnia podczas uroczystego terytorialnego z terenu wojespotkania w restauracji Mary- wództwa śląskiego realizujące
sin Dwór w Katowicach. Wita- szeroko pojęte przedsięwzięcia
jąc gości Andrzej Pilot – prezes z zakresu ochrony środowiska –
WFOŚiGW w Katowicach przy- stwierdził prezes Pilot.
pomniał, że w stały kalendarz
Celem konkursu „EkoKarlik”
przyznawania nagród w Fun- jest promowanie etyki ekoloduszu wpisały się „Zielone cze- gicznej w działaniach na rzecz
ki” – przyznawane z okazji Dnia środowiska, ukazywanie różnoZiemi osobom fizycznym oraz rodności rozwiązań w ochronie
konkurs „EkoAktywni” – dla po- środowiska, zachęcenie do pozarządowych organizacji ekolo- dejmowania działań na rzecz
gicznych. – W obu tych konkur- ochrony środowiska. Konkurs

nie zakłada nagród finansowych
– nagrodami są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość
posługiwania się logo konkursu
i zdobytym tytułem.
W uroczystości wręczenia
nagród w konkursie „EkoKarlik” wzięli udział przedstawiciele nagrodzonych firm i samorządów, beneficjenci Funduszu,
przedstawiciele środowisk gospodarczych, władz samorządowych, służb mundurowych
i ZHP. Spotkanie uświetnił występ Sekstetu Orkiestry Salonowej KWK „Staszic”.
WFOŚiGW

W Nędzy odebrano kolejny etap

POŻWIROWEJ REKULTYWACJI
gruntów rolnych i leśnych nakłada na firmę prowadzącą wydobycie kruszywa obowiązek
rekultywacji terenu, czyli przywrócenia jego wartości użytkowej i przyrodniczej. Rekultywacja ma na celu przywrócenie terenom zdegradowanym przez
człowieka ich naturalnego, pierwotnego charakteru.
W przypadku żwirowni w Babicach poprawa stanu tego obszaru została opracowana przez
firmę Mantrans w projekcie rekultywacji, który został zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego przy uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy Nędza.
Rekultywacja prowadzona
jest dwuetapowo: pierwszy odbywa się sukcesywnie za postępem robót górniczych, drugi etap – szczegółowy już po zakończeniu eksploatacji.
– Projekt rekultywacji żwirowni Babice II przewiduje
przede wszystkim ukształtowanie zbiornika powyrobiskowego.
Dzięki uformowaniu skarp, obsadzeniu zbiornika roślinnością
i utworzeniu w jego centralnej

FUNDUSZ PRZEDSTAWIŁ EFEKTY

realizacji POIiŚ w województwie śląskim

Nędza » W obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Nędza i Starostwa Powiatowego
w Raciborzu odebrano kolejny ponad 4-hektarowy fragment rekultywacji żwirowni
Babice II. W miejscu gdzie wydobywa się obecnie piasek i żwir, w przyszłości powstać
ma m.in. zbiornik wodny i tor narciarsko-saneczkowo-rowerowy.

– Teren powoli przestaje przypominać księżycowy krajobraz –
uśmiecha się Wójt Gminy Nędza
Anna Iskała. – Bardzo się cieszymy z tych ciekawych rozwiązań rekultywacyjnych. Przyjemnie to wygląda już o tej porze
roku, a można sobie wyobrazić,
jak będzie wiosną, gdy wszystko się zazieleni. W najbliższych
latach teren ma szansę stać się
kolejną bardzo ciekawą atrakcją turystyczną przyciągającą
do naszej gminy mieszkańców
całego regionu – cieszy się wójt.
Przypomnijmy, że żwir i piasek
wydobywa się w Babicach od
2000 roku, natomiast od 2009
roku eksploatacją zajmuje się
firma Mantrans z siedzibą w Tychach. To tereny należące po
części do gminy Nędza oraz firmy wydobywczej.
Każda eksploatacja zawsze
stanowi pewnego rodzaju ingerencję w środowisko i wiąże
się z utratą albo ograniczeniem
wartości użytkowych gruntów.
W wyniku robót górniczych
powstaje wypełnione wodą
wyrobisko. Ustawa o ochronie

Katowice » Podsumowaniu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w województwie śląskim poświęcona była konferencja
prasowa, która odbyła się w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Pilot
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Bronisław
Karasek – członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

części zielonej wyspy dla ptactwa gmina zyska na swoim
terenie spory akwen o rekreacyjnym charakterze – wyjaśnia
Andrzej Baran, kierownik ruchu
zakładu przeróbczego.
Co poza akwenem? W jego
sąsiedztwie usypywany jest kopiec z przeznaczeniem na tor
narciarsko-saneczkowo-rowerowy. Teren wyrobiska zostanie
obsiany trawą, zasadzone zostaną drzewa i krzewy, a wokół
wyrobiska ma powstać utwardzona ścieżka rowerowa.
Z kolei na grobli między
dwoma żwirowniami planuje
się utworzenie pasa startowego dla lekkich konstrukcji lotniczych.
Do chwili obecnej zrekultywowano już 15 hektarów terenu, natomiast obszar wydobywczy Babice II obejmuje 22
hektary powierzchni. Prace rekultywacyjne zostaną ostatecznie zakończone do roku od zakończenia wydobycia, czyli do
2019 roku.
Sabina Mostek

– W 2015 roku kończy się realizacja POIiŚ na lata 2007-2013.
Okres rzeczowej realizacji projektów oraz wydatkowania środków przez beneficjentów upływa
31 grudnia 2015 roku. Część podpisanych umów została już zrealizowana i obecnie następuje
końcowe rozliczanie – poinformował prezes Funduszu Andrzej
Pilot. Dodał, że zawartych zostało 35 umów na dofinansowanie
na wartość ok. 930 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie
wynosi 513 mln zł, co stanowi ok.
55% wartości nakładów inwesty- ekosystemom wodnym. Katowicyjnych na wszystkie projekty.
cki Fundusz zawarł 32 umowy
z zakresu gospodarki wodnoWFOŚiGW w Katowicach
-ściekowej. Wsparcie uzyskały
projekty na budowę i modernipełni rolę Instytucji
zację sieci kanalizacyjnej i woWdrażającej w zakresie
dociągowej oraz na rozbudorealizacji Programu
wę i modernizację oczyszczalOperacyjnego
ni ścieków.
„Infrastruktura
W zakresie osi priorytetoi Środowisko” dla dwóch
wej II – Gospodarka odpadaosi priorytetowych:
• Oś priorytetowa 1 – Gospo- mi i ochrona powierzchni ziemi
darka wodno-ściekowa;
wspierane są projekty w zakre• Oś priorytetowa 2 – Gospo- sie recyklingu oraz wdrażania
darka odpadami i ochrona technologii ostatecznego uniepowierzchni ziemi (dla pro- szkodliwiania odpadów komujektów o wartości poniżej 25 nalnych i likwidacji zagrożeń
mln euro).
wynikających ze składowania
odpadów. Wsparcie uzyskały 3
W zakresie osi priorytetowej projekty obejmujące budowę
I – Gospodarka wodno-ścieko- i rozbudowę zakładów zagospowa wspierane są przedsięwzię- darowania odpadów komunalcia zmierzające do zapewnienia nych. Dzięki tym inwestycjom
skutecznych i efektywnych sy- możliwe staje się uporządkowastemów zbierania i oczyszcza- nie gospodarki odpadami na dania ścieków komunalnych. Pro- nym obszarze województwa śląjekty dotyczą również wyelimi- skiego oraz zapewnienie miesznowania ze ścieków niektórych kańcom dostępu do systemu zasubstancji niebezpiecznych bez- gospodarowania odpadów.
pośrednio zagrażających życiu
– Ze środków POIiŚ na lata
i zdrowiu ludzi, dotrzymywania 2007-2013 przygotowywane są
bezpiecznych wskaźników emi- również projekty przewidziane
syjnych w odniesieniu do pozo- do realizacji w perspektywie fistałych substancji zagrażających nansowej UE na lata 2014-2020 –

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

tematem spotkania w Katowicach
Prawnym aspektom gospodarki ściekowej w Polsce
poświęcona była konferencja
zorganizowana przez Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spotkanie otworzyli: Andrzej Pilot – Prezes WFOŚiGW,
Maciej Thorz – Dyrektor Wy-

działu Urzędu Marszałkowskiego oraz Zbigniew Gieleciak
– Prezes Regionalnego Centrum
Gospodarki Wodno-Ściekowej
SA w Tychach.
W konferencji wzięli udział
przedstawiciele powiatów
i gmin z województwa śląskiego. Zaprezentowane zostały m.in. informacje na temat
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Ko-

poinformował Rafał Adamus, zastępca prezesa Funduszu. Dodał,
że Wojewódzki Fundusz w Katowicach zawarł 7 umów o dofinansowanie na taki zakres rzeczowy. – Dzięki tym umowom
o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ na lata
2014-2020, zapewniona jest kontynuacja działań inwestycyjnych
w zakresie dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym
województwie – stwierdził Rafał
Adamus.
W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, zgodnie z Porozumieniem zawartym
z NFOŚiGW – Instytucją Wdrażającą POIiŚ, Funduszowi została powierzona część obowiązków ciążących na IW. WFOŚiGW
w Katowicach będzie wykonywał
następujące zadania związane
z realizacją Działania 2.3 POIiŚ
2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach:
• przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców,
• wsparcie wnioskodawców
w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie,
• kontrola na miejscu realizacji projektów.
Ponadto w nowej perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020 WFOŚiGW w Katowicach będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania
1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach
I osi priorytetowej PO IiŚ na lata
2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
WFOŚiGW
munalnych, pozwoleń wodno-prawnych oraz finansowania
gospodarki wodno-ściekowej.
Przedstawiciel katowickiego Funduszu, Krystian Smuda, poinformował o możliwościach finansowania inwestycji
ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Omówiono także finansowanie zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas
konferencji przedstawione zostały także dobre praktyki realizacji inwestycji ściekowych
na przykładzie Związku
WFOŚiGW

