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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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

Stało się już niemal regułą, że każdemu wydarzeniu po-
rozumienia jakie WFOŚiGW podpisuje, towarzyszy obecność 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, aby udokumentować 
ten fakt i upowszechnić go na szerszą skalę. Nie inaczej było 
i tym razem, gdzie 23.03. br., w siedzibie Izby Rzemieślniczej 
w Katowicach, odbyło się spotkanie Prezesów Izby Rzemieśl-
niczej – Jana Klimka i WFOŚiGW – Andrzeja Pilota, celem 
podpisania wzajemnej współpracy.

Aby zrozumieć znaczenie tego porozumienia, trzeba od-
nieść się do słów prezesa Izby prof. Jana Klimka, który w swo-
im wystąpieniu przedstawił losy rzemiosła na Śląsku, szkole-
nie przeszłych adeptów wielu zawodów rzemieślniczych  oraz 
przemiany jakie objęły tę gałąź gospodarki w dobie wszech-
obecnej konkurencji na rynku zarówno krajowym jaki w szer-
szym wymiarze całej Unii Europejskiej. O schyłku popular-
ności kształcenia się młodych ludzi w kierunku zawodów rze-
mieślniczych niech świadczy fakt, że jeszcze niedawno Izba 
Rzemieślnicza w Katowicach miała pod swoją opieką ponad 
25000 uczniów, a dziś pozostało ich zaledwie 6000. 

Zjawisko to jakże niekorzystne jest wynikiem szeregu 
czynników m.in.:
• zbyt dużej konkurencji ze strony nowoczesnego przemysłu 

i tym samym brak perspektyw rozwoju,
• przesłanek ekonomicznych prowadzących do emigracji 

dobrych fachowców z dużą praktyką i doświadczeniem za 
granicę,

• niechęci obecnych zaawansowanych wiekiem właścicie-
li warsztatów i zakładów usługowych do przekazania ich 
młodemu pokoleniu,

• ostre wymogi dotyczące warunków funkcjonowania war-
sztatów powodują, że wiele z nich nie stać, z powodu braku 
dostatecznych środków finansowych, na przeprowadzenie 
modernizacji czy wprowadzenia szeregu innowacji.
Wszystko to sprawia, że trzeba poszukać rozwiązań, które 

pozwolą uchronić śląskie rzemiosło od całkowitego upadku 
- skonkludował swoje wystąpienie Prezes Klimek. Myśl ta 
wspaniale wpisuje się w to, że WFOŚiGW w Katowicach za-
proponował daleko idącą pomoc i współpracę.

Czytelnicy Śląskich Aktualności Rolniczych z treści arty-
kułów doskonale wiedzą i znają zakres działalności Funduszu, 
wszystko w trosce o zdrowie ludzi i środowiska w którym ży-
jemy.

Brakuje nam współpracy z mikroprzedsiębiorstwami - 
stwierdził w swoim wystąpieniu Prezes WFOŚIGW Andrzej 
Pilot. Chcemy rozszerzyć współpracę z tego typu podmiota-
mi gospodarczymi, poprzez prezentację im możliwości sko-
rzystania z bogatej oferty wsparcia finansowego, które jest 
niezbędne dla restrukturyzacji małych i większych warszta-
tów pracy tak, aby normy ochrony środowiska były przez nie  
w całości spełnione. Chcemy utworzyć punkt konsultacyjny, 
aby tą droga dotrzeć do ludzi rzemiosła z informacją jak, gdzie 
i na ile możemy pomóc, aby zahamować spadek ilości miejsc 
pracy w rzemiośle - podkreślił dobitnie Prezes Pilot.

Należy mieć nadzieję, że rozpoczęta właśnie wzajemna 
współpraca między obiema instytucjami, przyniesie w nieda-
lekiej przyszłości wymierne korzyści i efekty, będąc zarazem 
dowodem słuszności podjętej dziś obopólnej inicjatywy.
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