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

Racibórz » Już po raz szósty udało nam się otrzymać
dofinansowanie do zakupu sadzonek drzew i krzewów z Fundacji Ekologicznej SILESIA. Po raz szósty
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Posadź swoje
drzewko”.

W Przedszkolu nr 26

dzieci sadziły drzewka

WFOŚiGW w Katowicach nagrodzony

odznaką honorową Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju
Odznakę honorową „Za
zasługi dla zrównoważonego rozwoju” otrzymał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Odznaka
przyznawana jest przez Radę
Polskiej Izby Ekologii. Wyróż-

nienie odebrał Andrzej Pilot
– Prezes Zarządu Funduszu
w poniedziałek, 23 listopada
podczas uroczystości rozdania „Ekolaurów Polskiej Izby Ekologii”. Celem konkurs
jest promocja i prezentacja
najefektywniejszych działań

i prac podejmowanych na
rzecz ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest
do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych
i samorządów, które uzyskały
szczególne osiągnięcia w tej
dziedzinie. W konkursie oce-

niane były zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji
w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
WFOŚiGW

Racibórz » – Stajemy przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem
jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy – napisali biskupi czterech diecezji
położonych na terenie województwa śląskiego we wspólnym komunikacie, który został odczytany w parafiach
w niedzielę, 15 listopada br.

Biskupi z województwa śląskiego
W sadzeniu roślinek czynnie
uczestniczyły dzieci z grup Motylków i Stokrotek, oczywiście ze
swoimi paniami. Dołączyło do
nas także kilku rodziców. Głównym wykonawcą najcięższych
prac był nasz Pan woźny – przez
cały czas obserwowany przez
dzieci. Nadzorował prawidłowe sadzenie Pan Jerzy Ohrzal.
Nawet padający deszczyk nie
przeszkodził dzieciom w pracy
– wszystkie 115 sadzonek musiały znaleźć swoje miejsce w naszym przedszkolnym ogrodzie
Dzięki środkom z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przybywa wiele miejsc zielonych w całym kraju – w tym roku znów w Przedszkolu nr 26.
Dzieci mogą na własne oczy zobaczyć drzewko przed wsadzeniem go do ziemi, mogą uczestniczyć w jego sadzeniu, a następnie opiekują się „swoimi”
roślinkami. Cały ten proces ma
duży wpływ na kształtowanie
proekologicznych postaw u naszych małych wychowanków.
Materiał nadesłany

w sprawie troski o jakość powietrza
Wspólne „Słowo biskupów
diecezji z terenu województwa
śląskiego w sprawie troski o jakość powietrza” podpisali: metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc z archidiecezji katowickiej, bp Jan Kopiec z diecezji gliwickiej, bp Andrzej Czaja z diecezji opolskiej oraz bp
Grzegorz Kaszak z diecezji
sosnowieckiej. W dokumencie zaznaczyli, że zwracają się

do wiernych w ważnej sprawie
społecznej, jaką jest negatywne zjawisko tzw. niskiej emisji
pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z kotłowni węglowych oraz domowych pieców
grzewczych, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem
zawieszonym.
List biskupów jest jednym
z efektów współpracy pomiędzy
katowickim Kościołem a Woje-

Racibórz » 21 szkół zostało nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu pt. „Zielona pracownia_projekt”, który
został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 18
listopada odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przygotowanych dla nagrodzonych szkół. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu, gmin oraz mediów.

Laureaci konkursu

Agnieszka Siemińska poinformowała, że do konkursu
zgłoszone zostały 53 projekty. –
Wybór najlepszych był trudny,
ponieważ poziom zgłoszonych
projektów był bardzo wysoki –
stwierdziła Agnieszka Siemińska. Dodała, że Jury oceniło
nadesłane prace biorąc pod
uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy
dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu.
Prezes Funduszu Andrzej Pilot podziękował laureatom konkursu za udział i pogratulował
otrzymanych nagród finansowych, których wartość wyniosła
130 000 zł. Nagroda przeznaczona ma być na realizację projektu
ekopracowni w roku szkolnym
2015/2016.
Dyplomy laureatom konkursu wręczali: zastępcy prezesa
prezes Pilot. Zapowiedział takPrzedstawiając decyzje ko- Funduszu Agnieszka Siemińska
że kolejne edycje konkursu na misji konkursowej Zastępca i Agnieszka Kostempska oraz
projekt pracowni.
Prezesa Zarządu Funduszu prezes Andrzej Pilot. Uroczy-

Zielona pracownia_projekt

ZOSTALI NAGRODZENI
Otwierając uroczystość Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot przypomniał, że celem konkursu było
nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których
przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań
zagospodarowania przestrzeni
szkolnej. „Bardzo nas cieszy, że
odbiorcami tych działań będą
najmłodsi mieszkańcy naszego województwa” – stwierdził

wódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród innych
działań wymienić można m.in.
VII konferencję „Od miasta do
metropolii” na temat ochrony
powietrza, udział przedstawicieli WFOŚiGW wraz z Prezesem Zarządu Andrzejem Pilotem w spotkaniu księży dziekanów w Brennej oraz apel
arcybiskupa Wiktora Skworca podczas Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar
Śląskich. Hierarcha odniósł się
wówczas do problemów wynikających z zanieczyszczania powietrza. – Nie przyczyniajmy
się do zatruwania się nawzajem
– wzywał abp Skworc. – Podejmijmy wspólny, ekumeniczny
właśnie i ekonomiczny, wysiłek
w tym zakresie! W tej sprawie
trzeba współpracy wszystkich
podmiotów życia społecznego,
zwłaszcza rządu i samorządu
oraz poszczególnych właścicieli
nieruchomości. Myślę, że to zadanie musimy na Śląsku wspólnie podjąć – apelował metropolita katowicki.
W poniedziałek, 16 listopada, podczas XV Sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego, me-

tropolita katowicki abp Wiktor
Skworc, Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
Anna Wrześniak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Andrzej
Pilot – prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz marszałek województwa Wojciech
Saługa wzięli udział w briefingu nt. jakości powietrza w województwie śląskim. Przedstawione zostały m.in. informacje
dotyczące monitoringu jakości
powietrza oraz możliwości dofinansowania inwestycji, których
celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Prezes Andrzej Pilot poinformował,
że w latach 2004-2014 WFOŚiGW
w Katowicach przeznaczył nieco ponad 2 mld złotych na dofinansowanie zadań z zakresu
ochrony atmosfery. – Każdego
roku Fundusz na te zadania wydaje około 260 milionów złotych
w postaci pożyczek oraz 21 milionów złotych w formie dotacji
– powiedział prezes katowickiego Funduszu.
WFOŚiGW

stość wręczenia nagród w konkursie uświetnił występ zespołu
„Na Szlaku”.
Przypominamy, że do 30
listopada trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn.:
„Zielona pracownia”, którego
przedmiotem jest utworzenie
ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Do
udziału zapraszamy zarówno organy prowadzące na-

grodzone placówki oświatowe, jak i pozostałe podmioty
z terenu województwa śląskiego. Dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów zadania do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 20%
kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub
pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „Zielona
pracownia_projekt”.
WFOŚiGW

