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Z I E L O N A

S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

25-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

JOLANTA TALARCZYK

Rekin wśród płotek
Aż 8 mld złotych wydał WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie różnorodnych przedsięwzięć
służących poprawie jakości życia w naszym
regionie w ostatnim ćwierćwieczu. Zakres
tych działań i ich efekty sprawiły, że wśród
podobnych instytucji działających w Polsce
Fundusz ma opinię rekina wśród płotek. Jednak skala potrzeb w ochronie środowiska
w gminach województwa śląskiego jest także
wielokrotnie większa niż w innych jednostkach administracyjnych kraju. Mówiono o tym
podczas gali 25-lecia działalności WFOŚiGW,
która odbyła się w 1 marca br. w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Krzysztof Respondek, prowadzący jubileuszową uroczystość, nie mógł się oprzeć,
żeby nie zaśpiewać jubilatom piosenki
„Gorzkie dymy nad miastem”. Ale to tylko
z przekory, bo jak zapewniał, docenia zasługi
Funduszu w zmienianiu dawnego oblicza
śląskich i zagłębiowskich miast. WFOŚiGW
w Katowicach powstał w 1993 roku po to,
by można było sprostać wymogom cywilizacyjnym. Od 25 lat realizuje politykę ekologiczną województwa i wspiera działalność
proekologiczną różnych instytucji, firm, gmin
i organizacji społecznych. Zarządza także
środkami europejskimi ukierunkowanymi
na ochronę środowiska.
– Jesteśmy liderem w polityce proekologicznej. Zmieniamy rzeczywistość dzięki innowacyjnym działaniom. 8 mld złotych, które
wykorzystaliśmy, żeby wspierać różne ambitne
plany, robi wrażenie. Naszym największym
celem w ostatnich latach jest niewątpliwie
walka ze smogiem. Bardzo dziękuję wszystkim
zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska
naturalnego w regionie. Nauczeni 25-letnim
doświadczeniem będziemy nadal wspierać politykę ekologiczną państwa z uwzględnieniem
oczekiwań lokalnych społeczności – mówił
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.
Goście gali bardzo chwalili perfekcyjne
przygotowanie uroczystości, podczas której
nikt się nie nudził, ponieważ tempo programu
było imponujące. To nie dziwi, zważywszy,

WFOŚiGW w Katowicach powstał w 1993 roku po to, by można było sprostać wymogom cywilizacyjnym
że pracownicy WFOŚiGW mają duże doświadczenie w organizacji przedsięwzięć
o nieporównywalnie większej skali niż jubileuszowe obchody.
– 25 lat to niby niedużo, ale proszę zwrócić uwagę na realia. Osiem miliardów złotych
to kilka całych rocznych budżetów województwa śląskiego. Za tym stoi mrówcza praca
wielu ludzi, którym ochrona stanu środowiska
leży na sercu. Trudno sobie wyobrazić inwestycje w trudnych kwestiach ekologicznych,
w których fundusz nie byłby obecny finansowo
lub doradczo. Dzięki temu żyjemy w coraz
lepszym środowisku, wiele udało się zmienić, choć wciąż wiele wyzwań jeszcze przed
nami, choćby w walce ze smogiem. Fundusz
jest w tym pionierem, który od kilkunastu lat
wspiera inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu powietrza. Jestem przekonany,
że to młode pokolenie, które kroczy za nami,
ma zdecydowanie większą świadomość ekologiczną dzięki działaniom edukacyjnym

Funduszu. A to pozwala myśleć o przyszłości
z optymizmem – zapewniał Wojciech Saługa,
marszałek województwa śląskiego.
Podczas jubileuszowej uroczystości pracownicy WFOŚiGW przyjmowali okolicznościowe gratulacje, a osoby, które najbardziej
przyczyniły się do rozwoju jego sprawności
organizacyjnej, zostały wyróżnione Złotymi
i Srebrnymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Fundusz
również pięknie podziękował swoim sojusznikom w ochronie środowiska naturalnego.
Statuetkami Eko-Karlika 25-lecia uhonorowano: marszałka województwa śląskiego
Wojciecha Saługę, arcybiskupa metropolitę
katowickiego Wiktora Skworca, prezydenta
Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Bytomia Damiana Bartylę, prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę, prezydenta Rybnika
Piotra Kuczerę, prezydenta Katowic Marcina
Krupę, burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzię, burmistrza Żywca Antoniego Szlagora

i burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza
Czecha.
Jubileusz WOŚiGW był także okazją
do podziękowań dla firm, instytucji i organizacji społecznych za ich proekologiczne przedsięwzięcia, którymi przyczyniają się do zmiany
warunków, w jakich żyją mieszkańcy województwa śląskiego. Wyróżniono m.in.: PEC
w Bytomiu, Fundację Park Śląski, Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
Komendę Wojewódzką Policji, MPGK w Katowicach, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Śląski, Politechnikę
Śląską, Regionalną Izbę Gospodarczą i Śląską
Izbę Rolniczą.
Część artystyczną jubileuszowej gali wypełnił koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którym muzycznie towarzyszył zespół Warsaw Opera Quartet. Po zakończeniu
oficjalnej części gali na jej uczestników czekał
jubileuszowy tort.
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Ekologiczne podróże

Prawie cztery i pół tysiąca osób skorzystało
w pierwszą niehandlową niedzielę z promocji
Kolei Śląskich – Rodzinne Niedziele. W ustawowe dni wolne od handlu rodzice z dziećmi
do 16 lat mogą bezpłatnie podróżować regionalnymi liniami. Koleje Śląskie chcą w ten
sposób promować wśród rodzin ekologiczny
sposób podróżowania.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele
weszła w życie 1 marca br. Zakłada, że w tym
roku handlowe będą pierwsza i ostatnia
niedziela w miesiącu, a od 2019 roku tylko
ostatnia niedziela w miesiącu. Od 1 stycznia
2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu
we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu
w roku. Koleje Śląskie postanowiły wykorzystać te zmiany i zachęcić rodziny z województwa śląskiego do aktywności i podróżowania pociągami. Od marca w każdą pierwszą

wolną niedzielę oferują bezpłatne przejazdy
rodzicom. Pierwsza taka niedziela zbiegła
się z nadejściem wiosny, dlatego wiele osób
wybrało się na wycieczki. Pasażerowie kolei
podmiejskich najchętniej jechali do Wisły,
Żywca i Zwardonia. Popularnością cieszyły
się też Cieszyn i Racibórz.
W wybrane niedziele z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać rodzice lub opiekunowie podróżujący z dziećmi do 16. roku życia.
Bilety muszą okazać jedynie ich podopieczni
– rodzic lub rodzice jadą za darmo. Promocja
obejmuje całą sieć Kolei Śląskich z wyjątkiem
odcinka Chałupki–Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec–Zakopane i pociągów specjalnych. Przewoźnik zapowiedział,
że to pierwsza z kilku propozycji, jakie przygotowuje w ramach ogłoszonego Eko Roku.
Była to zarazem kolejna część jego oferty kierowanej do rodzin. Na stałe są w niej m.in.

ARCHIWUM

Wsiąść do pociągu

W każdą pierwszą wolną niedzielę miesiąca Koleje Śląskie oferują bezpłatne przejazdy rodzicom
zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
oraz Bilet Rodzinny, który daje 30 proc. ulgi
osobom podróżującym z dziećmi. W ubiegłym

roku na części tras Kolei Śląskich możliwy stał
się bezpłatny przewóz rowerów.
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