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WFOŚiGW
Aktualności

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

Likwidacja
muły i ﬂoty ze sprzedaży niskiej emisji
Rząd chce wyeliminować

Region » 9 maja o godz. 13.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Prezesa WFOŚiGW w Katowicach Tomasza Bednarka z Piotrem Woźnym Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Region » Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach z ust Piotra Woźniaka, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, padła ważna deklaracja.
Od blisko roku w województwie śląskim oraz małopolskim obowiązują uchwały
antysmogowe mające na celu
realną walkę o jakość powietrza. Przede wszystkim dzięki
uchwale antysmogowej udaje
nam się dotrzeć z odpowiednią informacją do jak najszerszej liczby odbiorców. Wcześniej
ludzie nie zdawali sobie sprawy,
że w ogóle jest smog i że jest
dla nas bardzo szkodliwy. Nie
możemy w tym wszystkim zapomnieć o edukacji. Konieczna
jest zmiana mentalna – stwierdził Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego.

Najwyższa Izba Kontroli w
jednym z ostatnich orzeczeń
stwierdziła, że samorządy wojewódzkie zrobiły wszystko, co
mogły w swoich kompetencjach,
by walczyć ze smogiem. Jednocześnie NIK zaakcentował
konieczność przepisów ogólnokrajowych dotyczących regulacji paliw stałych.
Bez takiej regulacji walka
o czyste powietrze nie będzie
nigdy efektywna – przekonywał
prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Jesteśmy już po pierwszym
czytaniu ustawy o normach jakości paliw stałych. Podejmujemy prace nad rozporządzeniem

wykonawczym do niej. Jestem
przekonany, że przepisy będą
przyjęte przez parlament w najbliższym czasie – zadeklarował
Piotr Woźniak, pełnomocnik
rządu ds. czystego powietrza.
W przepisach ma znaleźć się
bezwzględny zakaz dla mułów
i ﬂotokoncentratów w paleni-

skach domowych. Innym istotnym elementem będzie świadectwo jakości paliwa stałego.
Ten mechanizm powinien ułatwić pracę organom kontrolującym – zaznaczył Piotr Woźniak.
Slaskie.pl

Spotkanie dotyczyło Dzia- rządowego Programu „Czyste
łania 1.7 Kompleksowa likwi- Powietrze” i wdrażanego przez
dacja niskiej emisji na terenie Fundusz na terenie wojewódzwojewództwa śląskiego POIiŚ twa śląskiego Działania 1.7 w
na lata 2014-2020, dla którego ramach I osi Priorytetowej POtaty odbędą się w Ogrodzie nie czekać będą na polanie za WFOŚiGW w Katowicach peł- iiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emiCzerwonym (ul. Grudniowa, budynkiem głównym, przy su- ni funkcje Instytucji Wdraża- syjności gospodarki.
dawniej ul. 15 Grudnia), wej- chej rzece.
jącej. Omówione zostały kweście bramą główną przy waWFOŚiGW Katowice
stie możliwości współdziałania
pienniku. Pszczelarze z Pa- Ponadto:
sieki Edukacyjnej Skrzydlaci  Gigantyczne bańki mydlane
Przyjaciele opowiedzą o rozra-  Malowanki XXL
janiu rodzin pszczelich, będzie  Rodzinna Strefa Zabaw
można zajrzeć do ula i wziąć  Rodzina na kocu
udział w turnieju gier planszo-  Zgrana Rodzina
wych w pobliżu pasieki. Oso-  Kawiarenka
by niepełnoletnie muszą być  Kiermasz rękodzieła
pod opieką dorosłych. Prosi-  Wystawa fotograﬁczna
my o zabranie stroju z długim
rękawem. Warsztaty są bezpłat- CZEKAMY NA GOŚCI RÓWne, rezerwacja miejsc: https:// NIEŻ W RAZIE NIEPOGOpasiekaedukacyjna.pl/wydarze- DY! Zapraszamy,
nie/dzien-dziecka-w-slaskim-ogrodzie-botanicznym/
14.00-17.00 – Koniki z Maciejówki – zapraszamy najmłodRacibórz » Urząd Miasta ogłosił wyniki naboru do Programu
szych na przejażdżki na koniOgraniczenia Niskiej Emisji dla mieszkańców budownictwa wielokach (5 zł) z Klubem Jeździecrodzinnego.
kim Maciejówka MOSiR Zabrze.
Miłośnicy koni i jeździectwa będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i poszerzyć ją o nowe za- Zespół Pracowni Śląskiego
Osoby, które będą chciały wy- go z energii elektrycznej. Z uwagadnienia, tj. pochodzenie ko- Kalendarza Ekologicznego
mienić źródła ciepła w ramach gi na fakt, że środki nie zostały
nia, historię jego udomowienia, e-mail: kalendarz@sibg.org.pl tego programu mogą liczyć na wykorzystane do końca, nabór
tajemnice anatomii (bo kto wie, tel. 534994578.
doﬁnansowanie w wysokości ma aktualnie charakter ciągły,
gdzie koń ma kolano i czym jest
6400 zł w przypadku wymiany czyli będzie trwał aż do wyczerkopyto?). Będą też ciekawostna kocioł gazowy i 8000 zł w przy- pania środków ﬁnansowych.
ki związane z behawiorystką,
padku podłączenia do miejskieUM Racibórz
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie go ciepła lub ciepła pochodząceżywieniem i jeździectwem. Ko-

Dzień Dziecka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
Region » Impreza zorganizowana z myślą o najmłodszych odbędzie się 3 czerwca w godzinach od 12.00 do 18.00.
Program wydarzenia:

12.00 – GeoRebus – lubicie
trocha pomedytyrować? A mono lubicie tyż cosik poszpilać na
placu? GeoRebus to nowy szpil
we terynie, dziynka kerymu poznocie niý ýno lepĳ ŚOB, nale
tyż bydziecie musieli pomyndykować trocha a co niý co zmiarkować. Przi ôkazji poznocie tyż
ślůnske worty.
I n t e r e s a n t ? Tu ż z a proszůmy! Dlo noszych Zielůnych Ôdkrywcůw sztympel do
legitymacje i mininagroda doﬁnansowano ze funduszy WFOŚiGW we Katowicach.
12.00 – Warsztatowo – jak na
ogrodowe warsztaty przystało,
zrobimy coś ciekawego, niebanalnego i pachnącego. Będziemy wycinać, kleić, przesypywać,
przelewać i mieszać. Chcecie
wiedzieć co z tego powstanie?
Zapraszamy do zabawy!
12.00 – Zielarium – warsztaty dla wszystkich młodych zielarzy, chcących poznać tajniki
pachnących kompozycji.

12.00 – Dzikie życie – przy
placu ogniskowym będą zajęcia
dla młodych adeptów surwiwalu. Warsztaty wprowadzą dzieciaki w świat dzikiej przygody i
ekstremalnych przeżyć! Będzie
można nauczyć się, jak wykrzesać ogień metodami prymitywnymi, jak zdobyć i uzdatnić wodę do picia oraz jak bezpiecznie
przeżyć noc w lesie. Instruktorzy Dzikiej Drogi zdradzą tajniki dzikiego życia w naturze.
12.00 – Energia dla zdrowia
– to już druga edycja wydarzenia
organizowanego przez Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego na terenie Ogrodu Botanicznego. Zapraszamy do udziału w
konkursach, w streﬁe inspiracji KOWR oraz na występy kapeli i zespołów. Na stoiskach
będzie można też zaopatrzyć
się w produkty regionalne i tradycyjnie wytwarzane. Kuchnia
polowa zapewni ciepły i smaczny posiłek.
12.00-14.00 – Pszczoły przy
wapienniku – tym razem warsz-

Wyniki naboru
do PONE
dla mieszkańców
budownictwa wielorodzinnego

