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WFOŚiGW
Aktualności

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

Czyste powietrze tematem

czerwcowego posiedzenia WRDS
W obecności Piotra Woźnego,
Pełnomocnika Prezesa Rady
Ministrów do spraw programu
Czyste Powietrze Wojewódzka
Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o rozwiązaniach służących poprawie jakości powietrza. W spotkaniu wziął udział
marszałek województwa Jakub Chełstowski, a przewodniczył mu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Dyskutowano
o możliwościach programu Czyste Powietrze oraz ewentualnych jego modyfikacjach. Wnioski z przebiegu dyskusji znajdą
odzwierciedlenie w stanowisku
WRDS, ponieważ Rada za właściwe uznała podjęcie prac nad
jego przygotowaniem. W spotkaniu uczestniczyli również
Robert Magdziarz, wicewoje-

woda śląski, Tomasz Bednarek,
prezes zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, Krystyna Siejna, zastępca
przewodniczącego Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. Ob-

Magistrat i akademicy

o raciborskim ekosystemie
Miasto Racibórz podjęło
współpracę z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza w realizacja zadania pod nazwą „iTre-es wpływ zmian instytucjonalnych
na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy”.
Przedmiotem prowadzonych
badań są następujące kwestie:
- w jaki sposób zmiany regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew wpływają na decyzje mieszkańców; - jakie skutki
przynosi wycinka drzew miesz-

kańców z punktu widzenia korzyści świadczonych przez drzewa
i krzewy; - jak wyglądają preferencje społeczne dotyczące ograniczeń nakładanych na sferę prywatną, w zakresie drzew i krzewów na prywatnym (nieużytkowanym komercyjnie) terenie.
W Raciborzu realizowany jest
obecnie pierwszy etap badań –
zachęcenie do wzięcia udziału
w ankietyzacji poprzez zaproszenia bezadresowe rozesłane
do mieszkańców gminy. Każdy mieszkaniec Raciborza mo-

rady stanowiły kontynuację zagadnień z obszaru ochrony środowiska, które zostały podjęte
przez Radę 9 maja 2019 r. i obejmowały dwa bloki tematyczne.
Pierwszy dotyczył problemu niskiej emisji w województwie śląskim oraz systemowych rozwiązań walki ze smogiem i działań
antysmogowych (stosowania
że wziąć udział w badaniu. Wystarczy wejść na stronę drzewa.
geoankieta.pl i odpowiedzieć na
kilka pytań dotyczących korzyści dostarczanych przez drzewa i krzewy na terenie Raciborza. Drzewa i krzewy dostarczają wielu korzyści mieszkańcom,
zarówno na wsi jak i w mieście.
Można wymienić wśród nich następujące: kształtowanie krajobrazu, budowanie tożsamości
i unikalnego charakteru miejsc,
oczyszczanie powietrza z gazów
i pyłów, kształtowanie mikroklimatu miasta i gospodarowanie
wodą, sprzyjanie aktywnemu trybowi życia, zmniejszanie stresu,
stymulowanie interakcji społecznych, tworzenie ładu przestrzennego, tworzenie warun-

Slaskie.pl
ków dla prywatności i komfortu.
Ważnym elementem zarządzania
terenami zielonymi jest wycinka,
zastępowanie i sadzenie drzew
oraz krzewów. Wycinka drzew
jest regulowana prawem, określającym procedury i warunki
niezbędne do uzyskania zezwoleń. Każda gmina rokrocznie wydaje zezwolenia (niekiedy liczone
w tysiącach) na usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek posiadacza
nieruchomości, z powodu np. rozbudowy czy zagrożenia. Drzewa
są przykładem dobra publicznego i środowiskowego, które wymaga norm i regulacji pozwalających na ich ochronę i efektywne
zarządzanie.
UM Racibórz

od września będzie korzystała
z nowoczesnych pracowni. - Podstawą skutecznego nauczania
młodzieży jest stworzenie dobrego i ciekawego programu dydaktycznego. Konieczna jest również
atrakcyjna metoda dotarcia z tą
wiedzą do współczesnego, młodego człowieka. Na obydwie te
potrzeby odpowiada konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Zielona Pracownia’2019” mia- wulok, przewodniczący Sejmiku Dzięki niemu w wielu szkołach
ło miejsce w Muzeum Śląskim Województwa Śląskiego, Tomasz w naszym regionie przybędzie
w Katowicach. Na galę przybyli Bednarek, prezes Zarządu Woje- nowoczesnych sal lekcyjnych,
m.in. Jakub Chełstowski, mar- wódzkiego Funduszu Ochrony które umożliwią naukę na najszałek województwa śląskiego, Środowiska i Gospodarki Wod- wyższym poziomie – powiedział
wicemarszałek Dariusz Starzyc- nej w Katowicach a także radni marszałek Chełstowski. Przedki, Izabela Domogała Członek wojewódzcy, dyrektorzy i nauczy- miotem konkursu „Zielona praZarządu Województwa, Jan Ka- ciele szkół oraz młodzież, która cownia” jest utworzenie szkol-

Zielona Pracownia 2019
Poznaliśmy laureatów konkursu „Zielona Pracownia”, czyli
szkoły, w których dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach powstaną ekopracownie.
Fundusz na nagrody przyznał ponad 3 mln zł. Uroczyste rozstrzygnięcie piątej już edycji konkursu

filtrów elektronicznych, produkcji „błękitnego paliwa” oraz
dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach
domowych) oraz zagrożeń dla
życia i zdrowia mieszkańców
w związku ze zjawiskiem niskiej emisji. Drugim tematem
była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) rozpatrywana
jako szansa dla długofalowego,
stabilnego i zrównoważonego
rozwoju hutnictwa w Polsce
– potrzeba odpowiedzialnego
wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku
prawnego. O podjęcie wskazanej problematyki wnioskowali:
NSZZ Solidarność, Business
Centre Club oraz Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego (Pracodawcy RP). Posiedzenie plenarne zostało poprzedzone prezydium WRDS, które poświęcone było kwestiom
organizacyjnym Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego.

Wojewódzka Rada Społeczna

DS. PARKU ŚLĄSKIEGO
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się I posiedzenie merytoryczne Wojewódzkiej Rady
Społecznej ds. Parku Śląskiego. W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz członkowie Rady - przedstawiciele
stowarzyszeń i środowisk skupionych wokół Parku Śląskiego, tj.: Elżbieta Mądry - Prezes
Zarządu Stowarzyszenie Nasz
Park, Łukasz Korsak – Społeczność Ratujmy Park Śląski, Dariusz Olejniczak – prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku
Śląskiego, Anna Poraj – Prezes
Zarządu Fundacja Park Śląski,
Anna Peterko – Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP, Grzegorz
Wójkowski – Prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Warto przypomnieć, że pod koniec maja
br. odbyło się posiedzenie konstytuujące Radę, podczas którego wybrano Elżbietę Mądry na
przewodniczącą, a Annę Porajsekretarza Rady. Spotkanie dotyczyło w szczególności kwestii
postępów w przebudowie Parku
Śląskiego oraz ochrony prawnej Parku. Debatowano w tym
kontekście także nad postępami
w realizacji inwestycji z programu JESSICA w ramach rewitalizacji Parku Śląskiego. „Park
Śląski jest dla nas bardzo waż-

ny, co widać w naszych działaniach. Jego potencjał nie został
do końca rozpoznany i wykorzystany, dlatego postanowiliśmy
podjąć dialog ze stronami zaangażowanymi w sprawy województwa. Rada ds. Parku ma
służyć zachowaniu i jednocześnie rozwinięciu funkcji Parku
Śląskiego, z których czerpać będą mieszkańcy naszego województwa i odwiedzający”- powiedział marszałek Jakub Chełstowski. Marszałek zapowiedział
także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością. Spotkanie będzie miało miejsce 26 czerwca
br. Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego została powołana przez marszałka
Jakuba Chełstowskiego w maju br. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym działającym
przy marszałku województwa.
Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań
rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku
oraz organizowanie płaszczyzny
współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia
oferty edukacyjnej, sportowej
i rozrywkowej Parku.
Slaskie.pl

nych pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo
duże – do WFOŚiGW wpłynęło
łącznie 161 wniosków. Spośród
wszystkich nadesłanych prac
w tym roku wyłoniono aż 87 laureatów. Na utworzenie zielonych
pracowni w tej edycji konkursu
Fundusz przeznaczy ponad 3 000
000 zł. - W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Katowicach na modernizację
placówek przeznaczył ponad 8,5
mln złotych. Dzięki temu w 111

gminach województwa śląskiego funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie – podsumował Tomasz
Bedarek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę:
pomysł na zagospodarowanie
pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność
rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu.
Slaskie.pl

