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WFOŚiGW
Aktualności

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

Kapsuła czasu na ptasiej wyspie
Region » Dobiega końca budowa wyspy dla ptaków na Jeziorze Goczałkowickim. Projekt jest na etapie odbiorów technicznych. W konstrukcji wyspy, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zarządza zbiornikiem, uroczyście umieścili dziś (03.12.2020 r.) Kapsułę
Czasu z przesłaniem dla potomnych. Budowa Ptasiej Wyspy, którą sfinansował katowicki Fundusz, pochłonie ponad 1,2 mln zł.
- Goczałkowickie Jezioro to
jedno z tych nielicznych miejsc
na mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu
gatunków rzadkich zwierząt. Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego funkcjonowania i rozwoju
– wiele z nich może wkrótce wyginąć. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby
zachować ciągłość gatunków dla
następnych pokoleń – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Przesłanie dla następnych
pokoleń znalazło się w Kapsule
Czasu, umieszczonej w konstrukcji wyspy. Trafiły tam materiały przygotowane przez in-

stytucje mające duży wkład
w powstanie wyspy. Jej budowa została zlecona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Środki
na wykonanie – ponad 1,2 mln
zł - pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nieoceniony
wkład w powstanie wyspy ma
również Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, zarządzające Zbiornikiem. Kapsuła
została zasypana żwirem, na
którym wiosną ptaki wyprowadzą swoje pierwsze lęgi.
- Jesteśmy firmą bardzo zaangażowaną w działania ekolo-

giczne, zatem projekt powstania Ptasiej Wyspy przyjęliśmy
jako przedsięwzięcie naturalnie
wpisujące się w naszą strategię dbałości o zasoby naturalne,
zrównoważony rozwój i właściwe zarządzanie środowiskiem.
Cieszę się, że rybitwa rzeczna, ptak wymagający ochrony
czynnej, znajdzie na powierzchni „Śląskiego Morza” bezpieczną ostoję i właściwe warunki
lęgowe dla kolejnych pokoleń –
wyjaśnia Henryk Drob, prezes
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Wyspa ma pomóc przede
wszystkim rybitwom rzecznym,
których gniazda do tej pory były

Zielone czeki rozdane
Region » Przyznawane przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz
ochrony środowiska, najważniejsze doroczne nagrody – Zielone czeki - rozdane. Honorowy patronat nad
konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W tegorocznej, 27-mej edycji Fundusz
przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień. Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii - Ekologiczna osobowość roku, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej. Bez nagród głównych pozostały w tym roku dwie kategorie - Ekogmina roku
i Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku.
- Pandemia koronawirusa
przewróciła nasze życie do góry
nogami. W dwóch kategoriach „Ekogmina roku” oraz „Walka ze
smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku” Kapituła rekomendowała nieprzyznanie nagród. Uznaliśmy, że
niestety zaangażowanie gmin
jest jeszcze zbyt małe, a poza
tym żadna ze zgłoszonych do
konkursu nie wyróżniała się na
tle innych. Jedynie Wyróżnienie
otrzymała Gmina Olsztyn, za jej

ekologiczne działania – wyjaśnia Przewodnicząca Kapituły
Zielonych czeków Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Ekologiczną osobowo ścią roku został nominowany
przez Uniwersytet Śląski Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał Zielony Czek na 10 tys. zł.
Jako „naukowiec nieprofesjonalny”, ale pasjonat przyrody
wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe w dzie-

dzinie pteridologii (nauki o paprotnikach). Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania
zaowocowały m.in. odkryciami
nowych stanowisk gatunków,
podaniem pierwszych notowań
wystąpienia gatunków w Polsce,
znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu paproci.
Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe UŚ i Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wyróżnienia
otrzymali Anna Tropper z Po-

we i wysokie poziomy piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie
powodowały zalewania wyspy.
- Dzięki temu wyspa będzie
wynurzona nawet przy najwyższych stanach wód, co pozwoli
ptakom bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi. Takie rozwiązanie zostało w naszym regionie
zastosowane po raz pierwszy
i mam nadzieję, nie ostatni, bo
często zalewane w okresie lip- jesteśmy przekonani, że wyspa
cowych opadów deszczu, kie- zostanie z sukcesem licznie zady na Zbiorniku podnosi się siedlona przez ptaki - mówi Mipoziom wody. Brzegi wyspy rosława Mierczyk-Sawicka, p. o.
zabezpieczono tak, aby silne Regionalnego Dyrektora Ochrofalowanie, pływające kry lodo- ny Środowiska w Katowicach.

Ptasia Wyspa powstała w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika
i ma powierzchnię ok. 450 mkw.
Jej budowa jest częścią projektu LIFE.VISTULA.PL, którego
głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły.
Całość tego projektu jest finansowana głównie ze środków Unii
Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

tępy, za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz
Daniel Kiełpiński z Katowic, za
opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę
przyzwyczajeń i poszanowanie
energii w trosce o środowisko.
- W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian
w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko
osoby fizyczne wyróżniają się
w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone
czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - mówi Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Inwestycją proekologiczną
roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla
bezdomnych zwierząt. 20 tys.
zł otrzymało Miasto Katowice.
Realizacja projektu obejmowała m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizację oświetlenia, wyposażenie
obiektu w urządzenia do monitoringu i sterowania budynkiem.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad – 1,2 mln zł. Wyróżnione zostało Miasto Kalety za
projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”.
Zielony czek o wartości 20
tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób

jednej nagrody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na rzecz dzieci
„Miasteczko Śląskie”. Od ponad
20 lat realizuje również liczne
programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracach edukacyjnych wykorzystuje wysokiej jakości merytorycznej wydawnictwa własne.
Fundacja prowadzi systematyczny, profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci
na kontakt z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów.
W ubiegłym roku działania Fundacji objęły około 1350 dzieci.
Za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady
ecodrivingu, wyróżnione w tej
kategorii zostało Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej.
Pierwsze „Zielone czeki”
z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku.
Od tego czasu łączna wysokość
przyznanych nagród wyniosła
ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują
się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele,
dziennikarze, przedsiębiorcy.

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie
z siedzibą w Piasku w kategorii Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji
ekologicznej, promując zdrowy
i ekologiczny tryb życia i dbałość o środowisko naturalne.
Zorganizowało akcję zbierania puszek i plastików o zasięgu powiatowym, prowadzi eko
ogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk wody deszczowej
i stworzyło również ogród sensoryczny. W ekologiczne działania Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są również
podopieczni z wielo-dysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, dla których jest to
także forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.
W tej kategorii, w związku
z tym, że nie wyłoniono laureatów w kategorii „Ekogmina
roku” oraz „Walka ze smogiem
i niską emisją – najaktywniejsza
gmina roku”, Kapituła zaproponowała przyznanie jeszcze
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