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

O przyszłości polskiej 
energetyki dyskutowa-
no podczas lipcowego 

seminarium w Katowicach, zor-
ganizowanego przez Regional-
ną Izbę Gospodarczą. W spo-
tkaniu uczestniczył doradca 
energetyczny Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W dys-
kusji głos zabrali także przed-
stawiciele TAURON Wytwarza-
nie S.A., którzy wskazali trendy 
i uwarunkowania rynku ener-

gii, mówili  
o zmia-
nach regu-
lacyjnych 
i wyzwa-
niach śro-
dowiskowych 
sektora, a także 
o zapisach znowelizo-
wanej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. W drugiej 
części spotkania przedstawi-
ciel FUTURE S.A., spółdzielni 
energetycznej zrzeszającej 

prywatnych przedsiębiorców 
zajmujących się produkcją 
energii elektrycznej z wiatru, 
przedstawił możliwości i ba-
riery rozwoju branży, wynika-
jące z nowej ustawy o OZE. 
Wszyscy uczestnicy dyskusji 
podkreślali, że główną barierą 

hamującą rozwój tego 
sektora energetyki 

jest niestabilne 
prawo i brak 

w s p a r c i a 
f i n a n s o -
wego dla 
wdrażania 

zaawanso-
wanych tech-

nologii. Wska-
zywano także, że 

współpraca energetyki 
konwencjonalnej i odnawialnej 
jest możliwa oraz konieczna, 
aby zapewnić stabilność pracy 
systemu i sprostać wymogom 
pakietu klimatycznego.

Agnieszka Kostempska, 
zastępca Prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach wzięła udział w spotka-
niu z Johannesem Remmelem, 
ministrem środowiska Landu 
Nadrenii Północnej Westfalii 

oraz niemieckimi przedsię-
biorcami. Spotkanie było oka-
zją do wymiany doświadczeń 
w zakresie odnawialnych źró-
deł energii. Briefing zorgani-
zowała Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa.

- Warto wspomnieć, że wo-
jewództwo śląskie docenia 

rolę i potencjał drzemiący 
w zasobach odnawialnych 
źródeł energii. Katowicki 
Fundusz, tylko w latach 2004-
2012 dofinansował zadania 
z zakresu ochrony atmos-
fery kwotą ponad 2 mld zł 
- powiedziała Agnieszka Ko-
stempska.

O odnawialnej energii z węgla, słońca i wiatru

Była to okazja, by na miejscu 
zobaczyć, jak w praktyce re-
alizowany jest program edu-
kacji ekologicznej i profilakty-

ki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli 
udział w konkursach o tematyce ekolo-
gicznej oraz zasadach zdrowego odży-
wiania. 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 wakacyj-
nych organizowanych przez harcerzy.

Tylko w 2016 roku Fundusz wydał 
na dofinansowanie profilaktyki zdro-
wotnej dzieci około 5,5 mln zł (w tym 

zielone szkoły, profilaktyka specjali-
styczna oraz wyjazdy w okresie wa-
kacji i ferii zimowych). 1,7 mln prze-
kazał na profilaktykę wraz z edukacją 
ekologiczną, realizowaną w okresie 
wakacji, z których 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. ślą-
skiego (Istebna, Ustroń, Węgierska 
Górka, Węglowice) oraz sporadycznie 
na tereny w województwach: wielko-

polskim, opolskim, lubuskim, mało-
polskim, warmińsko - mazurskim, pod-
karpackim, świętokrzyskim, kujawsko 
- pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim 
oraz podlaskim.

- Środki Funduszu mogą być prze-
znaczone, m.in. na realizację progra-
mu profilaktyki zdrowotnej, programu 
edukacji ekologicznej lub programu 
regionalnej edukacji przyrodniczej  
i ekologicznej (w przypadku wyjazdów 
dzieci na obszar województwa śląskie-
go) - poinformował Andrzej Pilot. Do-
dał, że wyjazd musi być zorganizowany 
do miejscowości czystej ekologicznie, 
zgodnie z opinią odpowiedniego in-
spektoratu ochrony środowiska o stanie 
czystości ekologicznej miejscowości.

Fundusz dofinansowuje wyłącznie 
wyjazdy realizowane na terenie kraju. 

NAJWIęKSI ORGANIZATORZY WYJAZdÓW KOlONIJNYcH, KTÓRZY 
OTRZYMAlI dOFINANSOWANIE Z WFOśIGW W KATOWIcAcH:

Związek Harcerstwa Polskiego chorągiew śląska
W 2016 roku Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 660 tys. zł. Z wyjazdów 
skorzysta około 3,9 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. 
Zadanie realizowane jest w Harcerskich Ośrodkach Obozowych znajdujących się 
na terenie całej Polski (szczególne morze i góry).
Fundacja na Rzecz Zdrowia dzieci i Młodzieży Regionu śląsko-dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy
W 2016 roku Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 600 tys. zł. Z wyjazdów 
skorzysta około 2,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - 80 tys. zł - skorzysta 210 dzieci,
caritas diecezji Sosnowieckiej - 70 tys. zł - skorzysta 300 dzieci,
Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Katowic - 59 tys. zł - skorzysta 311 dzieci,
uczniowski Klub Sportowy SP 32 Bytom - 24,5 tys. zł - skorzysta 90 dzieci,
Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w częstochowie 
- 10,5 tys. zł - skorzysta 30 dzieci,
Towarzystwo Pomocy dzieciom i Młodzieży z cukrzycą z Gliwic - 12 tys. zł 
z dofinansowania Funduszu skorzysta 35 dzieci.

Wakacje z funduszem
Na ekologiczną nutę,  
w zgodzie z przyrodą  
i środowiskiem - tak 
przebiega letni wypo-
czynek dzieci i młodzie-
ży dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki  
Wodnej w Katowicach. 
Przekonał się o tym 
osobiście Andrzej Pilot, 
prezes WFOŚiGW  
w Katowicach wraz  
z dziennikarzami, którzy 
odwiedzili Harcerską 
Bazę Obozową  
- Kokotek. 


