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Akcja „365 reklamówek śmieci”
wybrana kampanią społeczną roku 2015

Region » Akcja „365 reklamówek śmieci” została wybrana przez czytelników portalu
ulicaekologiczna.plkampanią społeczną roku 2015. Motorem napędowym akcji było
jednoosobowe działanie prezesa Fundacji Ekologicznej ARKA Wojciecha Owczarza,
który w ciągu roku postanowił zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi
w lasach, parkach i nad jeziorami. W ten sposób chciał on zachęcić społeczeństwo
do zmiany myślenia, zainicjować dyskusję na temat odpadów opakowaniowych
i propagować ideę recyklingu.
– Udało się mi zebrać dokładnie 373 reklamówki śmieci, a w całej akcji zebraliśmy
ich ponad 3500. Odbyło się także kilkanaście akcji edukacyjnych. W edukację ekologiczną
towarzyszącą akcji angażowały
się szkoły i organizacje z całej
Polski. Dlatego akcję chcemy
kontynuować – mówi Wojciech
Owczarz.
Jednorazowa reklamówka
jest jedną z najgorszych plag
ekologicznych! Rocznie na
świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion
plastikowych reklamówek. Po
wykorzystaniu powstaje z nich
ok. 18 milionów ton odpadów.
A jak długo używamy jedną?
Średnio tylko 25 minut! Potem
wyrzucamy. Akcja „365 reklamówek śmieci” ma przynieść
konkretny efekt ekologiczny:
mniej dzikich wysypisk, mniej
odpadów zanieczyszczających
środowisko, więcej opakowań
traﬁających do przetworzenia.
Istotna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie
świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak najmniej
zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania
odpadów). Regularne edukowanie społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami jest
niezwykle istotne. W Polsce na

DOTACJI NA WYJAZDY DZIECI

na zimowiska harcerskie

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach doﬁnansuje zadanie pod nazwą „Proﬁlaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna
na zimowiskach harcerskich w 2016 roku”. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd
Funduszu. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska zamierza zorganizować
wyjazd dla ponad 770 dzieci z terenu województwa śląskiego do miejscowości
czystych ekologicznie w województwie małopolskim oraz śląskim.
wysypiska wciąż traﬁa aż 70%
śmieci, podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest
to tylko 1%. By dane te uległy
zmianie, potrzebna jest zmiana nawyków Polaków poprzez
uświadamianie im szkodliwości
składowania odpadów.
Do tych pozytywnych działań może przyłączyć się każdy. Na oficjalnej stronie akcji www.365reklamoweksmieci.
pl znajduje się specjalny licznik,
do którego można wpisać imię,
nazwisko oraz liczbę zebranych
reklamówek.
Ogólnopolska kampania
„Nie bądź jednorazowy” była

doﬁnansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Patronat nad akcją sprawowało Ministerstwo Środowiska,
a Partnerem Merytorycznym
był Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Organizatorzy kampanii poinformowali, że już rozpoczęli II
edycję tej inicjatywy.
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Rewitalizacja terenów zdegradowanych

tematem Forum w Katowicach
W imieniu Zarządów: Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, serdecznie zapraszamy
na 22. spotkanie Forum „Dobre
praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska”,

166 tysięcy złotych

Podczas tygodniowych turnusów realizowane będą programy proﬁlaktyki zdrowotnej,
edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca planuje organizację
aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegów

proﬁlaktyczno-leczniczych, organizowanie wycieczek krajoznawczych i wędrówek oraz zajęć sportowych, a także przeprowadzenie zajęć i konkursów
o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, organizację spotkań
z leśnikami. Od 1997 roku Fundusz doﬁnansował ZHP Chorą-

giew Śląską kwotą 10 694 095 zł.
Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu proﬁlaktyki zdrowotnej i edukacji
ekologicznej. Z wyjazdów wakacyjnych skorzystało w roku 2015
około 3 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.
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Kozy, Ujsoły i Świnna otrzymają dotacje

na plany gospodarki niskoemisyjnej
Racibórz » Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o doﬁnansowaniu opracowania planów gospodarki
niskoemisyjnej w gminach: Kozy, Ujsoły i Świnna. Plan gospodarki niskoemisyjnej to
dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki
niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

Informacje zawarte w opracowanym planie zostaną wykorzystane do podjęcia stosowktóre odbędzie się dnia 15 lu- w tym cyklu, w którym akcent nych działań, pozwalających
tego w godz. 10.00-15.15 w Sali zostanie położony na rewitaliza- na ograniczenie emisji gazów
Kolumnowej Instytutu Ekologii cję terenów poprzemysłowych cieplarnianych do środowiska.
Terenów Uprzemysłowionych oraz dobre praktyki w gospo- Opracowany dokument ukształw Katowicach.
darce odpadami górniczymi.
tuje gospodarkę energetyczną
Tematem spotkania Forum
Ze względów organizacyj- gminy w sposób optymalny do
będzie „Rewitalizacja terenów nych prosimy o potwierdzenie istniejących warunków lokalzdegradowanych dla poprawy uczestnictwa na adres e-mail: nych. Wdrażanie planów gospojakości środowiska miejskie- Marta.Nowak@nfosigw.gov.pl. darki niskoemisyjnej jest zwiąWFOŚiGW zane z przyjęciem w 2007 roku
go”. Będzie to trzecie spotkanie

tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.
PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie
ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. Doﬁnansowanie z Funduszu stanowić
będzie do 80% kosztów przygotowania PGN. WFOŚiGW w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej
przeznaczył już ponad 1 milion

złotych. Beneﬁcjentami Funduszu są 42 gminy z województwa
śląskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach jest partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
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