
Śląsk boryka się z proble-
mem smogu. Każde wspar-
cie i pomoc jest ważna i do-

ceniania zarówno przez miesz-
kańców, jak i samorządowców. 
Tym bardziej cieszy wizyta zapo-
znawcza ekspertów Banku Świa-
towego, która ma służyć wypraco-
waniu mechanizmów pomocy sa-
morządowi województwa w wal-
ce o czyste powietrze. Na począ-
tek eksperci spotkali się z przed-
stawicielami samorządów oraz  
z Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Zebrane podczas rozmów 
informacje, posłużą do przedsta-
wienia konkretnych propozycji. 

- Nasi eksperci przedstawili 
dotychczasowe dokonania i me-
tody walki ze smogiem na terenie 
województwa. Szczególne zainte-
resowanie gości wzbudziły pro-
gramy Funduszu skierowane do 
indywidualnych odbiorców reali-
zowane wraz z gminami i te, które 
są autorskim naszym pomysłem, 

czyli SMOG STOP - podkreślił An-
drzej Pilot, prezes Funduszu. 

- W ramach pierwszej edycji 
programu SMOG STOP zlikwido-
wanych zostało 750 dotychczaso-
wych źródeł ciepła opalanych pa-
liwem stałym, w drugiej edycji na 
podobną kwotę ponad 4 milio-
nów złotych dotacji złożono już 
ponad 4200 wniosków. Efekty ak-
cji edukacyjnych oraz zapewnie-
nie wsparcia finansowego przy-
noszą konkretne dla czystego 

powietrza efekty - podkreśla pre-
zes Andrzej Pilot. - Niemniej, by 
przymierzyć się do definitywne-
go rozwiązania problemu prze-
starzałych i emitujących nadmiar 
zanieczyszczeń pieców opala-
nych węglem konieczne są roz-
wiązania systemowe, obejmujące 
cały kraj i angażujące środki bu-
dżetowe, a jeśli będą takie moż-
liwości, to także pieniądze Banku 
Światowego. Dlatego takie spo-
tkania warte są zaangażowania  

i ścisłego współdziałania z takimi 
instytucjami - dodał prezes.

Po spotkaniach i rozmowach 
eksperci Banku Światowego będą 
mieć czas na analizy i przemyśle-
nia. Zapowiedzieli także przesła-
nie kolejnych pytań, by we wrze-
śniu pojawiła się część diagno-
styczna w postaci raportu tej orga-
nizacji. Ten odpowie na pytania, 
jakie działania podjąć w pierw-
szej kolejności i czy w realizację 
projektu angażować Komisję Eu-
ropejską.

Przedstawiciele Banku Świato-
wego odwiedzili Wojewódzki Fun-
dusz w Katowicach by - jak pod-
kreślił przewodniczący delegacji 
banku, Anand Subbiah - nauczyć 
się jak skutecznie i efektywnie 
wdrażać programy walki z niską 
emisją. - Cieszymy się niezmier-
nie, że know-how wypracowane 
w Funduszu będzie teraz wdra-
żane na znaczenie szerszą, glo-
balną skalę - zapewniają pracow-
nicy Funduszu.

czy bank Światowy pomoże nam w walce ze smogiem?

Pierwszy krok zrobiony

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

Impreza pod patronatem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, który dofi-

nansował nagrody dla uczestników 
gry terenowej wystartowała wcze-
snym popołudniem, a im bliżej wie-
czoru tym było ciekawej. 

Na początek odbyły się warsztaty 
dla najmłodszych, było ulotnie, ete-
rycznie, ale i energetycznie. Malu-
chy robiły, m.in. ogromne mydlane 
bajki. W tym samym czasie amato-
rzy mocnych wrażeń mogli uczest-
niczyć w warsztatach „od pioruna 
do elektryczności”, które przygoto-
wali edukatorzy z Muzeum Energe-
tyki w Łaziskach Górnych. Był także 
Piecuch - bajtel Pioruna i warsztaty 

ślůnskij godki dlo bajtli. Skůnd wziy-
ny sie piecuchy? Czamu niý wolno 
polić harmoziami we piecu? A pod-
czas pokazów strażacy z OSP w Bu-

jakowie opowiadali jak się uchro-
nić przed porażeniem piorunem  
i co zrobić, jak postępować kiedy już 
nas porazi. Przestrzegali także przed 

lekceważeniem tej wyjątkowo nie-
bezpiecznej siły natury. 

Organizatorzy zaprosili także do 
poznania wojskowych tajemnic So-

śniej Góry - można było z zoba-
czyć tajemnicze i rzadko odwiedza-
ne miejsca, w których kiedyś stacjo-
nowało wojsko, m.in. zajrzeć do bun-
kra, zobaczyć okopy wojskowe, mał-
pi gaj, garaże i nie tylko… Było tak-
że ognisko, kiełbaski, a na koniec 
wyjątkowy pokaz laserowy z pio-
runami. Widzowie przenieśli się  
w świat przestrzeni poprzecinanej 
wirującymi laserowymi płaszczyzna-
mi i tunelami. Na tle mgły tańczy-
ły promienie lasera, tworząc w syn-
chronizacji z muzyką ruchome kon-
stelacje przestrzenne. Podczas im-
prezy można było również obejrzeć 
wielkoformatowe ptasie portrety na 
plenerowej wystawie fotograficznej 
„Władcy przestworzy - PTAKI”.

Śląski Ogród Botanicz-
ny w Mikołowie i Woje-
wódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zapra-
szają dzieci i młodzież do 18 
roku życia do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Lato, 
przyroda i ja”. Fotografie nale-
ży nadesłać w formie cyfrowej 

wraz z kartą zgłoszeniową na 
adres maila: konkurs@sibg.
org.pl, w tytule wpisując: kon-
kurs fotograficzny: „Lato, przy-
roda i ja”. Termin nadsyłania 
prac upływa 3 września. Re-
gulamin konkursu i formularz 
zgłoszeniowy na stronie Ogro-
du: www.obmikolow.robia.pl., 
w zakładce konkursy.

Uwaga! Konkurs!

dzień pioruna w Śląskim ogrodzie botanicznym w Mikołowie zakończył pokaz 
laserów imitujących prawdziwe pioruny, ale wcześniej też sporo się działo.

Wszystko 
o piorunach 
na Sośnej Górze

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem

Strażacy z Bujakowa w akcji.

Prelegenci z Muzeum Energetyki mówili 
o piorunach i elektryczności.


