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WFOŚiGW

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

Z wizytą w Ośrodku Harcerskim w Kokotku

Kokotek » Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami śląskich mediów odwiedził Harcerską Bazę Obozową - Kokotek. Była to okazja, by na miejscu zobaczyć jak w praktyce realizowany jest program
edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli udział w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa ok. 80 dzieci
z różnych miast woj. śląskiego. W 2016 roku ?WFOŚiGW? przeznaczył 660 tys. na dofinansowanie wyjazdów
wakacyjnych organizowanych przez harcerzy.
Jak poinformował prezes
Andrzej Pilot w 2016 roku Fundusz wydał na dofinansowanie
profilaktyki zdrowotnej dzieci
około 5,5 mln zł (w tym zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych). 1,7
mln WFOŚiGW w Katowicach
przekazał na profilaktykę wraz
z edukacją ekologiczną, realizowaną w okresie wakacji, z któ-

rych skorzysta około 9 tys. dzieci. Wyjazdy organizowane są
główne do miejscowości nadmorskich (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy, Darłówek,
Ustronie Morskie), do miejscowości na terenie woj. śląskiego (Istebna, Ustroń, Węgierska
Górka, Węglowice) oraz sporadycznie na tereny w województwach: wielkopolskim, opolskim,
lubuskim, małopolskim, war-

mińsko – mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz podlaskim.
- Środki Funduszu mogą być
przeznaczone m.in. na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej
i ekologicznej (w przypadku
wyjazdów dzieci na obszar wo-

jewództwa śląskiego) – poinformował Andrzej Pilot. Dodał, że
wyjazd musi być zorganizowany
do miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości.
Fundusz dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na
terenie kraju. Najwięksi organizatorzy wyjazdów kolonijnych,
którzy otrzymali dofinansowaroku Fundusz wsparł wy- • Uczniowski Klub Sportowy
nie z WFOŚiGW w Katowicach:
jazdy wakacyjne kwotą 600
SP 32 Bytom – 24,5 tys. zł –
- Związek Harcerstwa Poltys. zł. Z wyjazdów skorzysta
skorzysta 90 dzieci,
skiego Chorągiew Śląska.
około 2,5 tys. dzieci ze szkół • Rzymskokatolicka Parafia
W 2016 roku Fundusz wsparł
podstawowych i gimnazjów.
św. Maksymiliana Kolbe
wyjazdy wakacyjne kwotą 660 • Miejski Ośrodek Sportu i Rew Częstochowie – 10,5 tys.
tys. zł. Z wyjazdów skorzysta
kreacji w Rybniku – 80 tys. zł
zł – skorzysta 30 dzieci,
• Towarzystwo Pomocy Dzieokoło 3,9 tys. dzieci ze szkół pod- skorzysta 210 dzieci,
stawowych i gimnazjów specjal- • Caritas Diecezji Sosnowieciom i Młodzieży z Cukrzycą
nych. Zadanie realizowane jest
ckiej - 70 tys. zł - skorzysta
z Gliwic – 12 tys. zł z dofinanw Harcerskich Ośrodkach Obo300 dzieci,
sowania Funduszu skorzyzowych znajdujących się na te- • Towarzystwo Przyjaciół
sta 35 dzieci.
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renie całej Polski (szczególne
Dzieci z Katowic – 59 tys. zł
- skorzysta 311 dzieci,
morze i góry).
• Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży Regionu
Śląsko – Dąbrowskiego im.
Grzegorza Kolosy. W 2016

Temat bomb ekologicznych

Spotkania w powiatach
Region » Z inicjatywy Marty Salwierak Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego odbył
się cykl spotkań z przedstawicielami gmin powiatów kłobuckiego, myszkowskiego
oraz częstochowskiego, poświęcony realizowanemu przez WFOŚiGW w Katowicach na
terenie województwa projektowi doradztwa energetycznego, a także pilotażowemu
programowi dla osób fizycznych pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz
omawiano problematykę związaną z planowaną zmianą prawa wodnego.
Podczas spotkań przedstawiciele lokalnych samorządów
przedstawili swoje problemy
i zadawali pytania dotyczące
omawianych zagadnień. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Marta Salwierak zapewniła, iż wszystkie uwagi i sugestie będą przekazane Marszałkowi Województwa Śląskiego
Wojciechowi Sałudze w celu ich
rozważenia. Pierwsze z trzech
spotkań odbyło się 6 lipca br.
na sali sesyjnej Urzędu Miej-

skiego w Kłobucku, uczestni- – ściekowej Wydziału Ochrony
czyli w nim przedstawiciele Środowiska. 11 lipca 2016 r. odWFOŚiGW w Katowicach, Ma- były się kolejne dwa spotkania
rek Adamus z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni
Ziemi oraz Wioletta Jończyk
z Zespołu Doradców Energetycznych. Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego
reprezentowali Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Witold Klimza oraz Arkadiusz Radło Kierownik Referatu ds. Gospodarki wodno

- w budynku GCKiR w Konopiskach miało miejsce spotkanie z Burmistrzami i Wójtami
Gmin Powiatu Częstochowskiego, natomiast w siedzibie Starostwa Powiatu Myszkowskiego z Burmistrzami i Wójtami
Gmin Powiatu Myszkowskiego. WFOŚiGW w Katowicach
w trakcie powyższych spotkań
reprezentowali Wojciech Stolorz z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi oraz
Łukasz Balion z Zespołu Doradców Energetycznych.
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NADAL AKTUALNY

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na swym posiedzeniu 21 lipca przychyliła się
do wniosku zarządu w sprawie
udzielenia Skarbowi Państwa
reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty
16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a
i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk
i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Termin ważności promesy upływa
z końcem roku. Celem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie
poprzez składowanie na Centralnym Składowisku Odpadów
w Tarnowskich Górach, ok. 153
tys. m3 odpadów zalegających

na zwałowiskach, w tym również skażonego gruntu oraz
gruzu po wyburzeniach obiektów budowlanych pozostałych
na terenie zlikwidowanych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Tereny po byłych
Zakładach to największa bomba
ekologiczna naszego województwa. Sprawa rekultywacji odpadów po Zakładach Chemicznych ciągnie się od 1994 roku.
Dotychczas unieszkodliwiono
70 % odpadów, jednak pozostałe nadal zagrażają zbiornikowi
wód podziemnych, z którego
wodę pije ponad milion mieszkańców. Na jego dokończenie
potrzeba około 100 mln zł oraz
dobrej woli wszystkich zainteresowanych podmiotów. Fundusz również jest wśród zainteresowanych.
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