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

Racibórz » Ochronie powietrza poświęcone było piąte posiedzenie Państwowej Rady
Ochrony Środowiska, które tym razem odbyło się w województwie śląskim.

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Katowice » Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podjął 12 czerwca 2015 roku decyzję o doﬁnansowaniu zadań
dotyczących proﬁlaktyki wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej w okresie wakacji.
Fundusz przeznaczy na ten cel ponad 720 tysięcy złotych. Z doﬁnansowania skorzysta
4 100 dzieci, które wyjadą do miejscowości czystych ekologicznie – nadmorskich,
górskich oraz do miejscowości na terenie województwa śląskiego.

obradowała na Śląsku 720 tysięcy złotych
na wakacyjne wyjazdy dzieci

Obradom przewodniczył minister środowiska Maciej Grabowski. W posiedzeniu uczestniczyli wiceminister zdrowia
Beata Małecka-Libera, członek zarządu województwa śląskiego Gabriela Lenartowicz
oraz przedstawiciele regionalnych instytucji ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowali: prezes instytucji
Andrzej Pilot oraz jego zastępcy Agnieszka Kostempska i Agnieszka Siemińska. W trakcie
posiedzenia omówiono temat
ochrony powietrza w świetle

problemów zdrowotnych, a także kwestie dotyczące wojewódzkich programów ochrony środowiska i systemu gospodarki
odpadami w Polsce. Uczestnicy
posiedzenia Państwowej Rady
Ochrony Środowiska zwiedzili
także kompleks nowoczesnych
budynków w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.
Podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad Rady
minister Grabowski podpisał z
prezydentem Dąbrowy Górniczej porozumienie ws. opracowania planu adaptacji do zmian
klimatu. Dąbrowa Górnicza to
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Państwowa Rada Ochrony
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Katowice » Rozwój energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE oraz
i opiniodawczy Ministra Środotechnologie dla podnoszenia konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego
wiska. Powoływana jest przez
miast to wiodące tematy Forum Nowej Gospodarki w Katowicach.
ministra środowiska na okres 5
lat. Do zadań Rady należy opracowywanie opinii w sprawach
ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków
zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz
do zachowania lub poprawy jego stanu.
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VIII Forum Nowej Gospodarki
odbyło się w Katowicach

Racibórz » W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pragniemy zachęcić
Państwa do udziału w konkursie pn. „Polska: Operacja zmiana”.

KONKURS

„Polska: Operacja zmiana”

ORGANIZOWANY PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Zasady są proste – wystarczy zrobić zdjęcie związane z
wybraną inwestycją przedstawioną w serii „Polska: Operacja zmiana”. Zdjęcie musi pokazywać, jaki pozytywny wpływ
inwestycja ma na otoczenie lub

codzienne życie uczestnika konkursu. To wszystko należy także
opisać w komentarzu do zdjęcia
pamiętając, by podać również
nazwę inwestycji, która zainspirowała do wykonania fotograﬁi.

Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronach:
http://vod.pl/operacjazmiana
http://vod.pl/operacjazmiana/
konkurs/index.html
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Uczeń z Chałupek w ﬁnale ogólnopolskiego konkursu!
Na konkurs organizowany
w ramach akcji Listy dla Ziemi
wpłynęły setki prac z całej Polski.
Tematem konkursu było ograniczenie ilości odpadów i ekokonsumcja. Jury wyłoniło 100 ﬁnałowych prac. Wśród nich znalazł

się uczeń Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół w Chałupkach
Kacper Powroźnik. Konkurs doﬁnansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska, a partnerem
merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. Gratulujemy.

VIII edycja imprezy odbyła się 12 czerwca 2015 roku w
Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego. Towarzyszyły jej polsko-niemieckie
spotkania biznesowe, debata
samorządowa oraz piknik naukowy z wystawą technologii
energooszczędnych.
Ważnym punktem w programie wydarzenia były debaty samorządowe poświęcone tematyce tzw. miast przyszłości,
wykorzystujących inteligentne
rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą miejską

oraz ułatwiania życia mieszkańców. Przedstawione zostały dobre praktyki funkcjonujące już
w wielu miastach Europy oraz
plany rozwoju miast.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach reprezentowała Agnieszka Kostempska – Zastępca Prezesa Zarządu, która wzięła udział w dyskusji pt. „Razem budujemy zielone miasto – technologie dla
podnoszenia konkurencyjności
miejscowości i bezpieczeństwa
energetycznego”. Uczestnicy
rozmawiali m.in. na temat niskoenergetycznego budowni-

ctwa komunalnego, rozwiązań
dla niskoenergetycznych budynków jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, a także źródeł ﬁnansowania dla podniesienia
efektywności energetycznej
budynków jednostek sektora ﬁnansów publicznych. Agnieszka
Kostempska przedstawiła m.in.
efekty, jakie osiągnął WFOŚiGW
Katowicach w zakresie wspierania projektów niskoenergetycznego budownictwa i poprawy efektywności energetycznej
oraz warunki, jakie muszą spełnić samorządy, aby otrzymać doﬁnansowanie Funduszu.
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