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

Propagowanie i promocja za-
chowań oraz postępowania 
proekologicznego jest jed-

nym z najważniejszych działań Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Dlatego też każdego roku 
dofinansowuje on publikacje, któ-
re propagują ochronę środowiska  
i właściwą gospodarkę wodną. Od  
1 do 31 stycznia złożono 27 wniosków 
o dofinansowanie w formie dotacji 

właśnie takich publikacji. Pozytyw-
nie zarekomendowano 21 wniosków, 
na łączną kwotę około 191 603 zł.  
Z powiatu mikołowskiego dotacje 
otrzymały dwa projekty: jeden Gmi-
ny Łaziska Górne: „Zielone Łaziska”, 
które dofinansowano w wysokości: 
2400 zł oraz Gminy Wyry na publika-
cję „Walory przyrodnicze i historycz-
ne znaczenie terenów leśnych Gmi-
ny Wyry”, która otrzymała wsparcie 
w kwocie 4 tys. złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny or-
ganizuje konkurs EkoAktywni. Tegoroczna edy-

cja skierowana jest do organizacji pozarządowych z wo-
jewództwa śląskiego, prowadzących działalność proeko-
logiczną o charakterze lokalnym i regionalnym. Konkurs 
ma na celu zachęcenie do dalszego promowania „zielo-
nego stylu życia” oraz nagrodzenie za dotychczasową pra-

cę. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje jury konkur-
sowe, które będzie brać pod uwagę realizowane projek-
ty i programy, ich różnorodność oraz atrakcyjność promo-
cji poprawy stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności z ostatniego roku, przed ter-
minem składania zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 kwiet-
nia 2016 roku na adres Funduszu.

Tego dnia otwarto tu również 
wystawę 20 wielkoforma-
towych lotniczych fotogra-
fii prezentujących zbiorni-

ki wodne naszego regionu, autorstwa 

znanego śląskiego fotografika Janusza 
Moczulskiego. Zdjęcia prezentują pięk-
no śląskich jezior i rzek, a także dzię-
ki nim można będzie przekonać się,  
w jaki sposób jesteśmy przygotowani 
do ewentualnych suchych dni.

- Woda to dar, który powinniśmy 
kochać, szanować i dbać o każdą jej 
kropkę. Ubiegłoroczna susza poka-
zała, jak ważna jest właściwa gospo-
darka wodna w regionie. Prezento-
wana na katowickim Rynku wystawa 
ukazuje nasze zbiorniki wodne, z któ-
rych woda płynie do kranów w aglo-
meracji - mówił Łukasz Czopik, pre-
zes GPW w Katowicach. Dodał, że  
w 2015 roku ok. 3,5 mln mieszkań-
ców Śląska otrzymało z GPW 147 mln 

metrów sześciennych wody, to zna-
czy, że każdego dnia dostarczono im 
prawie 403 tys. litrów, a miesięcznie  
12 mln metrów sześciennych wody, 
która w większości pochodzi z gór,  
a dokładnie z kaskady Soły w Czańcu. 

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW 
mówił o konsekwencjach ubiegło-
rocznej suszy dla regionu. Wspomi-
nał o jej skutkach, które mocno odczu-
li mieszkańcy Koniecpola i okolicz-
nych gmin. - Fundusz będzie wspierał 
finansowo inwestycje wod-
no-kanalizacyjne w tym 
regionie - zapewnił 
prezes Pilot.

Podczas gdy 
minionego lata 

w wielu częściach kraju oraz regionu 
wysychały studnie i ujęcia wody, za-

rządzany przez Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów 1000-kilome-
trowy pierścienio-

wy system magi-
stral zdał egza-
min wyśmieni-
cie. Od grud-
nia 2015r. stan 

głównych zbior-
ników wodnych 

GPW wrócił do sy-
tuacji sprzed suszy.  

W Goczałkowicach zbior-
nik jest pełny. Ponad 100 mln 

metrów sześciennych zapewni dosta-
wy wody tylko z tego miejsca przez 
500 dni. Dodatkowo zbiornik w Kozło-
wej Górze obecnie również wypełnio-
ny jest całkowicie i posiada 10 mln me-
trów sześciennych wody. Z żadnej z 11 
stacji uzdatniania wody GPW nie ma 
sygnałów ostrzegawczych, a z głów-
nego ujęcia dla największych miast re-
gionu w Czańcu codziennie płynie na 
Śląsk ponad 160 mln metrów sześcien-
nych wody - Jesteśmy zatem przygo-

towani na każdy rodzaj suszy. Wody  
z systemu GPW nie zabraknie! - za-
pewniał prezes Czopik.

Nie znaczy to, że nie trzeba jej szano-
wać. Mówił też o tym Andrzej Pilot - pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach Od wielu lat Fundusz jest waż-
nym partnerem GPW w trosce o jakość 
i bezpieczeństwo wodne w regionie.  
W ciągu ostatnich lat blisko 30 przed-
sięwzięć z zakresu gospodarki wodnej 
realizowanych przez Spółkę dofinanso-
wano ze środków WFOŚiGW w wysoko-
ści blisko 43 mln zł. 

Od kwietnia planowana jest wspól-
na kampania edukacyjna zorganizowa-
na przez GPW i WFOŚiGW w Katowi-
cach skierowana do młodzieży szkol-
nej w województwie śląskim oraz po 
raz pierwszy do środowisk katolickich. 
Podczas kilkumiesięcznych niekon-
wencjonalnych warsztatów odbywa-
jących się w najciekawszych stacjach 
uzdatniania wody, młodzież zdobywać 
będzie wiedzę o tym, jak funkcjonuje 
śląski skarb wodny oraz jak dbać i sza-
nować wodę w naszym regionie jako 
najcenniejszy na ziemi surowiec. 

Promują ekologię Wystartował 
konkurs

Szanujmy 
największy 
dar natury

22 marca obchodziliśmy 
światowy dzień wody

Światowy Dzień Wody, 
ustanowiony  
22 marca, Górnoślą-
skie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów wspólnie 
z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej obchodziło na 
Rynku w Katowicach. 


