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WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Otwarcie Zielonych Pracowni

w Kłobucku i Wieprzu
30 października nastąpiło uroczyste otwarcie „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha
w Wieprzu. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach oraz Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
szkoła może poszczycić się posiadaniem „Zielonej pracowni – Hydro – Eko – Life, która zaprasza do zdobywania wiedzy przyrodniczej i nie tylko.
Jej nadrzędnym celem jest
rozwijanie w uczniach poczucia
odpowiedzialności za środowisko,
którego człowiek stanowi ważne
ogniwo. W pracowni odbywać się
będą lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej. Nowa sala i jej wyposażenie
pozwoli na stworzenie przestrzeni dla uczniów łączącej funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.
15 października odbyło się
uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni – EKOLANDII w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku. Jak
można się przekonać, patrząc
na zdjęcia, nauka w tak wyposażonej sali będzie samą przyjemnością.
WFOŚiGW Katowice

FINAŁ KONKURSU

„Młodzieżowe Przesłanie

Klimatyczne dla przyszłości”
24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM odbył się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, będący finałem Konkursu „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”
ogłoszonego we wrześniu 2018 roku. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strażnicy mogą wystawiać mandaty

Ideą konkursu i Kongresu
(MKK 2018) jest zachęcenie
młodzieży szkół średnich do
sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie,
poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

Kapituła Konkursu złożona
z przedstawicieli WFOŚiGW
i NFOŚiGW oraz naukowców
wyłoniła zwycięzców:
 I miejsce - III LO im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
 II miejsce - Zespół Szkół
Akademickich Politechniki
Wrocławskiej

 III miejsce - LO w Boguchwale
Laureatem Konkursu na
szczeblu wojewódzkim został
zespół uczniów z Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach.
WFOŚiGW Katowice

ZA ŁAMANIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ Dzień Krajobrazu w województwie śląskim
Od początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa

Stało się to możliwe dzięki
rozporządzeniu zmieniającemu
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 11 października 2018 roku. Do tej pory,
pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie śląskim 1 września
2017 roku, straże gminne mogły
jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku
stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź
złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli do tej
pory wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia
spalania odpadów w piecach
i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.
- To rozporządzenie to długo
oczekiwany przez wszystkich,

dla których jakość powietrza
pieca innego niż ekoprojekt
jest ważną sprawą, akt prawa.
(dotyczy np. tradycyjnych
Dzięki niemu ukrócone zostapieców kaflowych);
nie ewidentne łamanie prawa,  palenie odpadów w kominku,
a walka ze smogiem powinna
piecu, kotle;
przybrać tempa – podkreśla  palenie odpadów na pomarszałek Wojciech Saługa.
wierzchni ziemi.
 O rozwiązanie prawne w zaStraż gminna może ukarać za:
kresie nadania uprawnień
 stosowanie jednego z paliw
strażnikom gminnym / miejwymienionych w uchwale,
skim do nakładania grzytj. mułów i flotokoncentrawien w drodze mandatu
tów, węgla brunatnego, nikarnego w styczniu br. apeskiej jakości miału, mokrelował Marszałek Wojewódzgo drewna;
twa Śląskiego do Ministra
 ogrzewanie budynku urząSpraw Wewnętrznych i Addzeniem niespełniającym
ministracji.
wymogów uchwały, którego
Slaskie.pl
eksploatacja rozpoczęła się
po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy

Wielkie, pełne ludzi i samochodów ośrodki miejskie rzadko
kojarzą się nam z przyrodą i bliskością natury. Nie inaczej jest
z Katowicami, stolicą jednego
z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, w krajobrazie którego dominują pozostałości wielkiego przemysłu
i nowoczesne biurowce. Stolica województwa śląskiego ma
jednak do zaoferowania enklawy, w których odpocząć można od wielkomiejskiego zgiełku. Na wycieczkę po jednym
z pięknych miejsc, usytuowanym w sercu aglomeracji rezerwacie przyrody Las Murckowski, mieszkańców województwa
śląskiego zaprosili pracownicy
Nadleśnictwa Katowice oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach.
W sobotę 20 października
2018 r. ponad 70 osób spacerowało po rezerwacie, mając okazję wejść do miejsc mało zna-

nych lub niedostępnych na co
dzień. Przewodnicy - pracownicy obu instytucji, których codzienna praca na rzecz ochrony
przyrody łączy się z pasją odkrywania natury, na ponad trzykilometrowej trasie wycieczki
pokazali i opowiedzieli o miejscach ciekawych przyrodniczo,
krajobrazowo i historycznie.
Obie grupy spacerowiczów
witał profesor Andrzej Czylok
biolog, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, który w prelekcji Usługi krajobrazowe – rola
i znaczenie krajobrazów wyjaśniał pojęcie krajobrazu i tłumaczył dlaczego jego ochrona
jest tak istotna dla każdego z nas.
Niewątpliwą atrakcją była wizyta na zamkniętej zazwyczaj
dla odwiedzających rezerwat
wieży przeciwpożarowej Nadleśnictwa Katowice, położonej na
wzgórzu Wandy - najwyższym
punkcie Katowic - leżącym na
wysokości 357,6 m n.p.m.. 143

schody prowadzące na szczyt
budowli pokonywali dzielnie zarówno spacerowicze mający kilka jak i kilkadziesiąt lat. Nagrodą za wysiłek był widok na wspaniałą panoramę Górnego Śląska.

Program spaceru:

Prelekcja profesora Andrzeja Czyloka biologa, wykładowcy
Uniwersytetu Śląskiego, wieloletniego członka Regionalnej
Rady Ochrony Przyrody w Katowicach pt. Usługi krajobrazowe – rola i znaczenie krajobrazów.
 Tajemnicza Czarna studnia
 Ścieżka przyrodniczka w rezerwacie Las Murckowski.
 Wieża przeciwpożarowa
Nadleśnictwa Katowice, dla
zainteresowanych - z możliwością wejścia.
 Mogiła jeńców węgierskich.
 Dolina Murckowska.
RDOŚ Katowice

