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WFOŚiGW

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

NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA Trzynastu laureatów konkursu
w Wodzisławiu Śląskim już działa

Wodzisław Śl. » W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl. została otwarta nowoczesna „Zielona pracownia”. Sala wyposażona
jest w multimedialny sprzęt, dzięki któremu uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mogą codzienne „podglądać” życie rodzące się w budkach lęgowych,
znajdujących się na terenie ogrodu otaczającego szkołę.
Ekologia to od lat temat bardzo bliski wielu podopiecznym
i pracownikom szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl. W przeszłości placówka nagrodzona
została ogólnopolskim Zielonym Certyfikatem przyznanym
za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w 2011 roku
otrzymała pieniężną nagrodę
w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „EkoAktywni”. Teraz szkoła wzbogaciła się dodatkowo o nową, multimedialną ekopracownię. – Edukacja
ekologiczna i ochrona środowiska leżą dzisiaj na sercu całemu światu. Człowiek, wykorzystując zasoby przyrody, narobił
wiele szkód. Niestety pokolenia
za to płacą i my musimy to naprawić. Dlatego edukację ekologiczną zaczynamy od najmłodszych lat. Dużą rolę przypisuje
się szkole, ale edukacja ekologiczna w szkole to nie wiedza,
teoria i siedzenie w ławkach,
to przede wszystkim działanie
w środowisku i dla środowiska.
I to jest głównym motorem działania w naszej placówce – mówi
Ilona Sito, nauczyciel w ZPSWR
w Wodzisławiu Śl.
„Zielona pracownia” została
utworzona w ramach projektu

EkoAktywni 2016

• Stowarzyszenie Nasze Kalety – 6 000,00 zł
• Stowarzyszenie EkoGim10
z Gliwic – 3 500,00 zł
• Szkolny Klub „EKOLUBY”
z Kalet – 3 500,00 zł
• Ustroński Klub Ekologiczny
– 3 000,00 zł
• Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia – 2 000,00 zł

Dyplomy:

pt. „By dotknąć natury”, dofinansowanego z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej koszt to blisko 42
tys. zł. Powstała w trzech pomieszczeniach, jednych z największych w szkole i ulokowanych w pobliżu „Letniej Zielonej Pracowni”, która z kolei pozwala na organizowanie zajęć
ekologicznych na świeżym powietrzu i bezpośrednim kontakcie z przyrodą. – W jednym pomieszczeniu została stworzona
część multimedialna, wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, mikroskop z wbudowaną kamerą oraz drukarkę
3D, którą podarowało nam Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
W drugiej części powstała sala

relaksacyjna dla głębiej upośledzonych wychowanków, w której mogą odpocząć i zrelaksować się. Trzecie pomieszczenie
to sala warsztatowa, w której
uczniowie będą uczyli się wykorzystywania surowców wtórnych – mówi Beata Rączka, dyrektor ZPSWR.
Oficjalnego otwarcia pracowni dokonała członkini zarządu Danuta Maćkowka, senator Adam Gawęda, wiceprezes WFOŚiGW Rafał Adamus
oraz gospodyni obiektu – Beata
Rączka. Towarzyszyli im: Bożena Rączka, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Artur Hausman
z Inkubatora Drukarek 3D oraz
przedstawicielka biura posła
Krzysztofa Sitarskiego – Jadwiga Buryn.

Od 2008 roku Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłania liderów organizacji o zasięgu regionalnym
i ponadregionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości ekologicznej. – Nagradzamy organizacje,
które działają na rzecz ochrony środowiska, ucząc m.in.
najmłodszych ekologicznych
zachowań. Wierzę w sens takiej edukacji, świadome dzieci będą wpływać na postawy
dorosłych, swoich rodziców
i dziadków – powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach.
W tym roku na nagrody
w konkursie EkoAktywni Fundusz przeznaczył 150 tysięcy
złotych. – Jury oceniało m.in.
różnorodność i obszar prowadzonych działań z zakresu edukacji, ich wartość dydaktyczną

oraz podejmowane inicjatywy –
poinformowała Agnieszka Siemińska, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW. Po wnikliwej
analizie członkowie jury wyłonili 13 laureatów:
• Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi
Śląskiej w Katowicach
– 30 000,00 zł
• Fundacja Park Śląski
– 25 000,00 zł
• Śląski Ogród Botaniczny –
Związek Stowarzyszeń
– 20 000,00 zł
• Fundacja Na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie”
– 15 000,00 zł
• Fundacja Ekologiczna „Silesia” – 15 000 zł
• Polska Izba Ekologii
– 15 000 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce – 6 000,00 zł
• Polski Związek Wędkarski
Koło PZW nr 76 Fiat Auto Poland w Tychach – 6 000,00 zł

Akcja „Posadź swoje drzewko” 45 tys. mkw. powierzchni
Region » Fundacja Ekologiczna „Silesia” uzyskała z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie w wysokości 383 024,80 zł. na przeprowadzenie akcji „Posadź swoje
drzewko – edycja wiosna 2016”. Zadanie obejmuje wnioski z 133 placówek oświatowych województwa, które będą prowadziły nasadzenia przy szkołach.
Fundacja pełni w tym zadacza edukacyjnego dla placóniu rolę koordynatora, który od
wek oświatowych,
wielu lat stara się wspierać bu- • zwiększenie terenów zielodowę ogrodów, stanowiących
nych w województwie ślązaplecze edukacyjne w terenie.
skim, zwłaszcza w otoczeniu
szkół, przedszkoli itp.,
• zaangażowanie dzieci, młoGłównym celem zadania
dzieży oraz dorosłych w dziajest:
• popularyzacja budowy miłania na rzecz środowiska,
niogrodów botanicznych • wzbogacenie różnorodności
i miniarboretów jako zaplebiologicznej.

Zadanie realizowane będzie
w placówkach, w których przebywają i z których korzystają
dzieci i młodzież. Zagospodarowanie terenów wokół placówek,
w którym uczestniczyć będzie
grupa docelowa, pomoże w wychowywaniu młodego pokolenia
w poczuciu odpowiedzialności
i troski za środowisko lokalne.
WFOŚiGW

• Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej,
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej Turystyczny Klub Kolarski im.
Władysława Huzy,
• Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Koszęcinie,
• Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów
szkół i placówek specjalnych
w Wodzisławiu Śl.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 czerwca
podczas imprezy dla dzieci
i młodzieży „EkoAktywni z pasją” zorganizowanej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.
Uczestnicy mieli okazję m.in.
wziąć udział w warsztatach ornitologicznych, dendrologicznych czy rozpoznawaniu tropów
oraz obserwowaniu pokazu policji konnej z Chorzowa i sprawności straży pożarnej. Fundacja
„Park Śląski” zaprezentowała
wystawę fotograficzną „Ptaki
Parku Śląskiego”. Wydarzenie
uświetnił koncert w wykonaniu
zespołów harcerskich „Słoneczni” i „Na szlaku”.
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ki działań. A te mają polegać
na wykorzystaniu pomp ciepła,
gruntowych albo powietrznych.
Koszt inwestycji w te pierwsze
to około 4,8 mln zł, w drugie –
2,5 mln zł. Lecznica zyskałaby
około 270 tys. zł rocznie na kosztach ogrzewania. Oszczędności
Racibórz » Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze byłyby większe, gdyby zdecydoźródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego wać się na termomodernizację
w Raciborzu – opracowanie wariantowych propozycji (1,8 mln zł), wymianę ponad pół
rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi – takie za- tysiąca okien (1,2 mln zł) i modernizację grzejników (1,5 mln
gadnienie analizowały 31 maja władze powiatu. Temat zł), a do tego montaż paneli fojest ważny, bo w najdroższym wariancie wartość inwe- towoltaicznych (ponad 2000 ogstycji szacowana jest na 13 mln zł.
niw za 4,5 mln zł), dających tani
prąd dla pomp. Analizowana
Warianty przedsięwzięcia, na kotłownia, w tym mocno wyeks- jest również modernizacja kotzlecenie powiatu, wykonała no- ploatowane kotły. O problemie łowni gazowej.
(w)
wosądecka firma ProEko. Wy- zaczęto mówić już w zeszłym
musza je przestarzała, 17-letnia roku. Teraz nakreślono kierun-

i 1,3 mln zł rocznych rachunków za gaz,

czyli jak taniej ogrzać szpital?

