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

Swoje śmieci
zabieraj ze sobą!
Kuźnia Raciborska » 7 kwietnia członkowie samorządu Jankowic wraz ze strażakami z OSP Jankowice tradycyjnie już ruszyli do akcji wiosennego porządkowania wsi i okolicznych terenów leśnych. Robią to nieprzerwanie od 16 lat.

W ramach tegorocznego
,,sprzątania świata”, w którym
oprócz sołtysa, radnego i naczelnika OSP uczestniczyło
dziesięć innych osób w przedziale wiekowym od 4 do 61 lat

oczyszczono z zalegających
śmieci teren wzdłuż DW 919
na odcinku 5 kilometrów od
Szymocic poprzez Jankowice
do pierwszych zabudowań Rud.
Niestety nie wszyscy podróżu-

jący DW 919 wyrobili w sobie
dobry nawyk zabierania swoich
śmieci ze sobą do domu i często lądują one w przydrożnym
rowie tworząc przygnębiający
obraz ludzkiej bezmyślności.
Łącznie zebrano ponad 27
worków wypełnionych puszkami, butelkami, kubkami, foliowymi opakowaniami i wieloma
innymi rzeczami, o których wyrzucanie przez okna pojazdu
nikt nie podejrzewałby nawet
podróżnych. Nic też niestety nie
wskazuje na to, by zapotrzebowanie na wiosenne porządkowanie przydrożnych rowów
wzdłuż wspomnianej arterii
wojewódzkiej miało się w najbliższych latach zakończyć.
h.mac

Czas na czyste powietrze
Region » Pod takim hasłem odbyła się na Uniwersytecie Śląskim konferencja poświęcona problemowi smogu. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Michał Gramatyka

Konferencja organizowana w Katowicach była czwartym po Warszawie, Krakowie i
Wrocławiu wydarzeniem w ramach projektu realizowanego
ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020. Projekt „Czas na czyste
powietrze” jest odpowiedzią na
niski poziom świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie człowieka.
Pomysłodawcy programu
zaobserwowali lukę w systemowym kształceniu specjalistów
– lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy oraz pracowników administracji samorządowej i państwowej, których wrażliwość
na problem jest szczególnie
istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych.
Zdaniem organizatorów miało
to bezpośredni związek z tym,
że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome
ich źródeł oraz niekorzystnego
wpływu na zdrowie. Najnowsze
badania sugerują, że sytuacja

Konsultacje Listy przedsięwzięć
priorytetowych na 2019 rok
Konsultacje z udziałem
przedsiębiorców
i spółdzielców

Ponad 100 osób wzięło udział
w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym
w Katowicach w piątek 23 marca przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy. Spotkanie otworzyli:
Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Zjawiony – wiceprezes RIG w Katowicach
Łukasz Frydel – ekspert
zespołu Ochrony Atmosfery
i Powierzchni Ziemi przedstawił prezentację na temat zasad
dofinansowania udzielanego

przez Fundusz. Spotkanie zakończyły indywidualne konsultacje z pracownikami zespołów
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialnych za poszczególne
dziedziny:
 Ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami
wodnymi
 Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi
 Zapobieganie poważnym
awariom
 Ochrona atmosfery
 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
 Edukacja ekologiczna, Profilaktyka zdrowotna
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emi-

ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej.
Twórcy programu przekonują,
że edukacja w tym zakresie jest
niezwykle ważnym zadaniem.
„Zachęcamy i apelujemy, by
rząd podjął zdecydowane kroki,
które wyeliminują z rynku paliwo złej jakości. Jako samorząd
wojewódzki wykorzystaliśmy
wszelkie narzędzia, by walczyć
z tym zjawiskiem – rok temu jako drugie województwo w Polsce wprowadziliśmy uchwałę
antysmogową oraz podjęliśmy
szereg działań informujących
o zagrożeniach wynikających
ze złego stanu powietrza. Potrzeba jednak budować świadomość szczególnie wśród osób
młodych, by wywierały nacisk
i domagały się zdecydowanych
działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju” – powiedział wicemarszałek
Gramatyka.
Na konferencję w Katowicach zostali zaproszeni prof. dr
hab. n. med. Andrzej Lekston
ze Śląskiego Centrum Chorób

Serca w Zabrzu, który przedstawił wyniki badań nad wpływem
smogu na stan naszego zdrowia,
dr hab. inż. Artur Badyla z Wydziału Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z wykładem na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia
powietrza w Polsce oraz redaktor Ewa Dux-Prabucka, prezes
Stowarzyszenia „Dziennikarze
dla Zdrowia”, która zaprezentowała założenia projektu „Czas
na czyste powietrze”.
Konferencję poprzedziło rozstrzygniecie ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Smogografikę promującą
ideę kampanii „Czas na czyste
powietrze”. Najlepszą pracę
przedstawił pięcioosobowy zespół uczniów z klasy 1 technik
organizacji reklamy TEB Edukacja w Katowicach. Uczniowie
wygrali wyjazd na 5-dniowy wypoczynek, szkoła natomiast bon
na zakup sprzętu sportowego.
h.mac

Wysyłka umów

SMOG STOP
sji na terenie województwa
śląskiego
 Oferta doradców energetycznych
 Oferta dla klienta indywidualnego

Konsultacje dla
przedstawicieli samorządów
i organizacji pozarządowych

29 marca Fundusz zorgani-

zował kolejne 2 spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli
samorządów oraz organizacji
pozarządowych. Uczestnikom
zaprezentowano zasady udzielania dofinansowania przez
WFOŚiGW w Katowicach, a także Listę przedsięwzięć priorytetowych na 2019 rok.
WFOŚiGW

Wszystkich oczekujących
na umowy dotacji w ramach
Programu SMOG STOP informujemy, że umowy sporządzane i wysyłane są sukcesywnie w kolejności alfabetycznej.
Wysyłka umów zakończy się
w kwietniu br. Nie wstrzymuje
to w żadnym stopniu możliwości wykonania przez Państwa
zaplanowanych prac. Proszę
pamiętać, że zgodnie z Regu-

laminem Programu SMOG
STOP zadanie należy zakończyć do 31.05.2018 roku, a rozliczenie dostarczyć do Funduszu
najpóźniej do 30.06.2018 roku.
Otrzymane rozliczenia są na
bieżąco weryfikowane, a po ich
zaakceptowaniu dokonujemy
wypłat dotacji.
WFOŚiGW

