ochrona środowiska

Od 25 lat w służbie ekologii
Ta kwota robi wrażenie
– 8 miliardów złotych w ciągu
25 lat działalności wydał
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansowując
proekologiczne inicjatywy
w Śląskiem.
o zdecydowanie najwięcej w kraju spośród 16 funduszy. Aby zobrazować przepaść dzielącą katowicką instytucję od pozostałych
wojewódzkich funduszy, nazwano go rekinem wśród płotek. Jubileusz ćwierć
wieku działalności WFOŚiGW w Katowicach
obchodzono w bytomskiej Operze Śląskiej.
– Dzięki innowacyjnym działaniom zawsze wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów, od walki ze
smogiem, po dofinansowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz współfinansowanie
Zielonych Pracowni – mówił Andrzej Pilot,
prezes zarządu WFOŚiGW.
W trakcie oficjalnych uroczystości wyróżniono odznaczeniami pracowników, którzy
w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i działalności Funduszu.
Na co dzień nie zdajemy sobie nawet sprawy, w ilu obszarach Fundusz działa i ile dzięki
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EkoKarliki – nagrody za aktywną działalność na rzecz
ochrony środowiska i walki
ze smogiem. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.
marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, arcybiskup Wiktor Skworc,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej
Kowalczyk. „Swojego” Karlika odebrał także dyrektor
RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski.
Część artystyczną uroczystości uświetnili
doskonali muzycy, członkowie zespołu Warsaw Opera Quartet z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem – gwiazdami koncertu. Oficjalną część i galę prowadził w dość
swobodnym stylu Krzysztof Respondek.
Tekst i zdjęcia: SŁAWOMIR CICHY

temu udało się w regionie
zrobić. Wystarczy zatem
przypomnieć, że większość
małych gmin ma już sieć
wodno-kanalizacyjną, dziesiątki kotłów o niskiej sprawności energetycznej zostało
zamienionych na nowoczesne urządzenia, systemowo
zajęto się odpadami ale także
WFOŚiGW ma swój udział
w dofinansowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży czy
finansowaniu Zielonych Pracowni. Załoga angażowała się w prowadzenie kampanii edukacyjnej nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale
również dorosłych mieszkańców regionu.
Jednak te wszystkie sukcesy, co podkreślono, udało się uzyskać dzięki bliskiej współpracy z firmami i instytucjami regionu. Dlatego z okazji 25-lecia Funduszu wręczono

Ochrona siedlisk ptaków w Dolinie Górnej Wisły
arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 8 lutego w Warszawie umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadania pod nazwą „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie
Górnej Wisły”.
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu priorytetowego
„Współfinansowanie Programu LIFE”. Pozostałe środki na realizację zaplanowanych
działań zapewnia Komisja Europejska oraz
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w Katowicach i Krakowie.
Projekt, którego celem jest ochrona i poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności ślepowrona i rybitwy
rzecznej, realizowany będzie w partnerstwie

Foto: CC0 CREATIVE COMMONS
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Ślepowron nad zalewem
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Krakowie, Towarzystwem na Rzecz Ziemi
oraz Górnośląskim Kołem Ornitologicznym.
Działania zaplanowane na lata 2018 –
2022 prowadzone będą w czterech obszarach Natura 2000 zlokalizowanych w województwie śląskim i małopolskim:

■ Dolina Górnej Wisły – województwo śląskie,
■ Dolina Dolnej Soły – województwo śląskie
i małopolskie, ■ Stawy w Brzeszczach – województwo śląskie i małopolskie, ■ Dolina Dolnej Skawy – województwo małopolskie.
Najważniejsze zadania zaplanowane
do realizacji to zabezpieczenie brzegów wysp
na stawach hodowlanych, żwirowniach
i Zbiorniku Goczałkowickim, remont infrastruktury stawowej, podniesienie stanu wiedzy o siedliskach wykorzystywanych przez
ślepowrona dla jego skutecznej ochrony, uregulowanie ruchu turystycznego i racjonalne
udostępnienie obszarów Natura objętych
projektem oraz upowszechnienie metod
ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu sztucznych zbiorników wodnych.
(LD)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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