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

Ekologiczne Davos

w Kołobrzegu

"Ekologia nie jest już kulą
u nogi, jest kołem zamachowym
gospodarki" - powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przewodnicząca Konwentu Prezesów
WFOŚiGW, w czasie panelu in-

augurującego I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. Uczestnicy Forum rozmawiają m.in. o zielonych miastach, transporcie i poprawie
stanu środowiska. Wydarzenie
jest także okazją do zaprezentowania największych osiągnięć w zakresie inicjatyw ekolo-

gicznych finansowanych przez
Narodowy oraz Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W I Międzynarodowym Forum Ekologicznym, wzięło
udział kilkaset osób z Polski
i zagranicy. Impreza jest miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów, świata nauki,
przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią,
dokonają analizy aktualnych
zagrożeń i wyzwań w zakresie
energii odnawialnej, gospodarki odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji
ekologicznych. Podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego podsumowany został
także dorobek organizacji pożytku publicznego działających
na rzecz ekologii.
Forum towarzyszyły Targi Ekologiczne „EKO Kołobrzeg 2014”. Były one okazją
do sprawdzenia trendów w ekologii, przetestowania nowych
technologii i zapoznania się
z ofertą ekologicznymi przedsiębiorcami.
eco

Wernisaż wystawy Arbores Vitae

– Ostatnia taka puszcza
Wernisaż wystawy „Arbores
Vitae – Ostatnia taka puszcza”
zorganizowanej w ramach kampanii „Różnorodność – potęga
życia” odbył się 10.09 w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. W uroczystości wzięli
udział m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Gabriela Lenartowicz, burmistrz Mikołowa Marek Balcer, dyrektor Biblioteki
Śląskiej prof. Jan Malicki oraz
organizatorzy projektu „Arbores Vitae” Sylvie i Krzysztof
Derdaccy z Europejskiego Centrum Ziemi. -Te fotografie pokazują najcenniejszą perłę przyrodniczą naszego kraju. Pokazują tę przyrodę na tle potencjału
światowego” – mówiła Gabriela
Lenartowicz, prezes WFOŚiGW
w Katowicach. Dodała że wystawa udowadnia, ze jesteśmy in-

tegralna częścią świata. Prezes
katowickiego Funduszu życzyła organizatorom kontynuacji
i rozwijania inicjatywy. Ekspozycja inicjuje nową działalność
Śląskiego Ogrodu Botanicznego
– wystawy wielkoformatowych
fotografii. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach
dofinansował kampanię kwotą 265 tysięcy złotych. Wystawa
potrwa do 6 listopada. Na portalu naszraciborz.pl w zakładce
Nasz Racibórz - Nasza Ekologia
można zobaczyć materiał filmowy z wernisażu.
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Fundusz wspiera
śląską Ochotniczą

Przekazana przez WFOŚiGW
w Katowicach dotacja stanowi
ponad 29% całkowitych kosztów projektu, który realizowaRacibórz » Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny zatytułowany „Dojrzałe spojrzenie
na ekologię” adresowany do mieszkańców województwa śląskiego mających ponad
ny będzie do końca roku. Jeden
z dwóch ciężkich samochodów
60 lat. Zgłaszane prace miały być tematycznie związanie z inwestycjami realizowanymi w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
ratowniczo-gaśniczych trafił do
i Środowisko. Konkurs miał na celu m.in. upowszechnienie wiedzy o efektach ekojednostki Ochotniczej Straży Pologicznych projektów inwestycyjnych.
żarnej w Orzeszu, która świętowała 110-lecie istnienia. W uroczystości uczestniczyła Gabriela
Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4,5 mln zł przekazał w tym ro- strof budowlanych, drogowych w Katowicach.
eco
ku WFOŚiGW w Katowicach na i innych zagrożeń środowiska.
dofinansowanie zakupu sprzętu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wśród kupowanego sprzętu są
m.in. 2 ciężkie, 18 średnich i 5
lekkich samochodów ratowniczo
-gaśniczych, kontener do przewozu sprzętu powodziowego,
zestawy do ratownictwa technicznego, motopompy i aparaty
do ochrony dróg oddechowych.
Zakupiony sprzęt otrzymują jedI miejsce w konkursie zajął wodna”, wyróżnienie w kon- Ochrony Środowiska i Gospo- nostki Ochotniczej Straży PoPan Andrzej Suchecki za zdję- kursie otrzymał Pan Bogdan darki Wodnej w Katowicach żarnej z województwa śląskiego,
cie pt. „Śpiące czaple w Rezer- Blaut za pracę pt. „Uwaga pła- Agnieszka Siemińska i Adam które uczestniczyły w ostatnich
latach w akcjach przeciwpowowacie Przyrody Łężczok”, II zy”. Wartościowe nagrody wrę- Liwochowski.
eco dziowych, gaszeniu pożarów
miejsce zajęła Pani Bożena Po- czyli laureatom Zastępcy Prelasów, usuwaniu skutków katalańska za fotografię pt. „Droga zesa Wojewódzkiego Funduszu

Straż Pożarną

Dojrzałe spojrzenie na ekologię

20 gmin otrzyma dotacje

(dotacja 15 tys. zł). WFOŚiGW
w Katowicach wspiera działania edukacyjno-informacyjne
dotyczące gospodarki odpadami już od wielu lat. W 2010 roku przeprowadził Konkurs na
roczną kampanię edukacyjną
dla dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, której ceWFOŚiGW w Katowicach na terenie gmin. Do 31 lipca br. przede wszystkim na ocenie niu odpadami komunalnymi. lem było przekazanie wiedzy
rozstrzygnął II edycję Konkur- złożono 20 wniosków, które zo- skali i jakości podjętych dzia- Dofinansowanie w formie do- na temat świadomego gosposu na realizację kampanii infor- stały poddane ocenie formal- łań w ramach skutecznego in- tacji uzyskało 20 wniosków na darowania odpadami. Efektem
macyjno–edukacyjnych doty- nej i merytorycznej. Podczas formowania mieszkańców gmin łączną kwotę do 285 295,32 zł, Konkursu była kampania „Życzących gospodarki odpadami analizy wniosków skupiono się o prawidłowym gospodarowa- w tym z gminy Krzyżanowice cie po śmieciach”, w ramach

na kampanie dotyczące gospodarki odpadami

której stworzono między innymi interaktywną mapę dzikich
wysypisk w naszym województwie, kilkadziesiąt z nich udało
się zlikwidować. W 2013 roku
Fundusz ogłosił I edycję Konkursu dla gmin na realizację
kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie nowego
systemu gospodarki odpadami.
Działania dofinansowane przez
WFOŚiGW w Katowicach przeprowadzono na terenie 28 gmin
oraz GZM.

