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

Racibórz » Laureaci nagród w konkursie "EkoInstalacja '2014" gościli 22 grudnia
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Z udziałem m.in. Prezesa Zarządu Andrzeja Pilota i Zastępców
Prezesa Zarządu: Agnieszki Siemińskiej i Adama Liwochowskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

Racibórz » Podwójna premiera filmu animowanego „Rozbójnik Ramża” miała miejsce
w miniony poniedziałek w Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach
oraz w Zameczku w Czernicy (gmina Gaszowice). Film zrealizowany został przez
Fundację Media 3.0 z Rybnika, a jego powstanie nie obyłoby się bez dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Film Rozbójnik Ramża,

czyli w jakim celu ożywiono lokalną legendę

Laureaci konkursu
EkoInstalacja 2014 nagrodzeni
I miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 złotych otrzymali Piotr
Żymełka i Łukasz Knop za pracę
pt. „Skojarzone wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej i czynnika chłodniczego na przykładzie osiedla w Rudzie Śląskiej”.
Wręczone zostały także trzy wyróżnienia i nagrody w wysokości
1000 złotych. Otrzymali je: Dawid
Kasprzycki, Paweł Górniok i Maciej Żołnierczyk. Gratulujemy

uczestnikom konkursu!
Konkurs pod nazwą „EkoInstalacja’2014” został zorganizowany przez WFOŚiGW w Katowicach po raz pierwszy. Jego
adresatami byli studenci uczelni wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia, jednolitych studiów
magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
studiujących na uczelniach

wyższych na terenie województwa śląskiego. Zadaniem uczestników konkursu
było przedstawienie szeroko
rozumianych projektów modeli instalacji środowiskowych.
Oceniane były między innymi:
wartość naukowo-badawcza
projektu modelu instalacji środowiskowej, jego oryginalność
oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.
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Racibórz » Zarząd Województwa Śląskiego powołał Pana Andrzeja Pilota na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 18 grudnia 2014 roku.
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał ze stanowiska dotychczasową Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Panią Gabrielę Lenartowicz.

Andrzej Pilot nowym

Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
Andrzej Pilot urodził się 16
października 1960 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył studia
na kierunku polityka społeczna

w Instytucie Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji

kapitałowych w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu. W latach
2008–2010 był Zastępcą Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Fundu-

Scenariusz filmu, a dokładnie bajki, opiera się na legendzie o Rozbójniku Ramży, który według lokalnych opowieści
zbójował na Wzgórzu w rejonie Czerwionki-Leszczyn oraz
Orzesza, które nazwane jest dzisiaj jego imieniem. Film to półgodzinna animacja wykonana
w technice 3D i wspomagana
techniką 2D, z pełnym udźwiękowieniem oraz głosami lektorów, których użyczyli aktorzy, na
co dzień związani z krakowskimi teatrami - Teatrem Starym
i Teatrem Słowackiego. Ideą,
która przyświecała projektowi,
jest promocja regionu powiatu
rybnickiego i mikołowskiego.
- Nasz region jest bardzo
atrakcyjny pod względem przyrodniczym i wspieranie tej idei
jest kołem zamachowym całego projektu. Chcemy zachęcić
mieszkańców okolic do turystyki lokalnej, poczynając od najmłodszych, którzy, jak wierzymy, pociągną za sobą starszych
członków rodziny - mówi Sylwia
Mazurek, specjalistka ds. promocji w Fundacji Media 3.0 i dodaje - Pomysłem na przyciągnięcie turystów jest ożywienie
lokalnych legend. Dlatego też

w bajce pojawia się postać legendarnego Rozbójnika Ramży,
a także nawiązanie do uzdrawiających mocy źródełka w Studzience Jankowickiej czy tajemniczego Orzecha Mocy widniejącego w herbie gminy Orzesze.
Film pozwala m.in. odkryć tajemnicę pojawienia się wielkiego głazu narzutowego przed ruinami Zamku w Chudowie. Jesteśmy przekonani, że bajkowe
przedstawienie rzeczywistości
będzie zachętą dla dzieci i młodzieży, zarówno do wędrówek

i podziwiania przyrody, jak i do
poznania lokalnej historii.
Podczas podwójnej premiery filmu w Placówce Wsparcia Dziennego w CzerwionceLeszczynach oraz w Zameczku
w Czernicy w gminie Gaszowice
widzowie otrzymali płyty z filmem "Rozbójnik Ramża". - Film
został wyprodukowany w ilości
500 sztuk, ale już teraz, ze względu duże zainteresowanie różnorakich instytucji, zamierzamy na początku przyszłego roku wytłoczenie kolejnej partii.
Dodatkowo film zostanie uzupełniony o napisy w języku angielskim, z uwagi na fakt, iż jest
świetnym materiałem do promocji naszego regionu za granicą. Rozbójnik Ramża jest już bohaterem powstałej w ubiegłym
roku gry językowej. Idąc tym
tropem planujemy stworzenie
kolejnych materiałów edukacyjnych w oparciu o postać legendarnego bohatera. - podsumowuje Sylwia Mazurek.
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energii, gospodarkę odpadami, ochronę ziemi, gospodarkę
wodną i ochronę wód. W 2010 r.
był koordynatorem likwidacji
szkód w środowisku wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim.
W latach 2007–2008 członek
Rady Nadzorczej Górnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego,
2008 – 2010 członek Rady Nadzorczej Beskid Ekosystem oraz
PEC Ciepłogaz, a od grudnia
2010 r. do lutego 2013 r. wicestaszu Ochrony Środowiska i Go- rosta powiatu tarnogórskiego
spodarki Wodnej w Katowicach, odpowiedzialny m.in. za gospogdzie odpowiadał za ochronę darkę nieruchomościami Skaratmosfery, odnawialne źródła bu Państwa, rolnictwo i ochro-

nę środowiska. Od marca 2013
do listopada 2014 pełnił funkcję I Wicewojewody Śląskiego,
gdzie odpowiadał za pracę Wydziałów: Finansów i Budżetu,
Nadzoru Właścicielskiego, Polityki Społecznej oraz Certyfikacji
i Rozwoju. Sprawował również
nadzór nad Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.
Andrzej Pilot wraz z żoną
i synem mieszka w Tarnowskich Górach. Interesuje się
etnografią, myślistwem oraz
sportem. W wolnych chwilach
jeździ na nartach, gra w tenisa
i podróżuje.

