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

Zielone Czeki 2017 wręczone

SUNEX Z RACIBORZA WŚRÓD
WYRÓŻNIONYCH

Region » Zielone Czeki to nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach corocznie z okazji Dnia Ziemi. Święto to wymyślono, by ludzie na ziemi pochylili się nad
losem planety, na której żyją, by nastąpił moment refleksji. – My postanowiliśmy nagradzać osoby wyróżniające
się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, zespoły, które – mając ogromny
zapał i energię – patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego – przekonują w WFOŚiGW wKatowicach.
Przyznając Zielone Czeki już
od 1994 roku doceniono działalność ponad 250 osób, zespołów.
Wysokość nagród przekroczyła już 2 miliony złotych. Przyznawanie tego typu wyróżnień
jest niezwykle ważne dla Funduszu, by również w ten sposób
wpływać na aktywność i postawy mieszkańców regionu. Wiele z nominowanych osób ma
w swoim dorobku znakomite
osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny – jest to doskonała okazja,
by mówić o osiągnięciach laureatów, tematach podejmowanych w pracach naukowych czy
akcjach społecznych mających
wpływ na to, czym oddychamy
i jak dbamy o nasze najbliższe
otoczenie. Wśród laureatów są
przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony środowiska, którzy poświęcają swój wolny czas, by nam
wszystkim żyło się „eko”.
W tym roku przyjęto 38 nominacji, zgłoszonych między
innymi przez przedstawicieli
organizacji ekologicznych, samorządowców. Ważne były dołączone rekomendacje osób,
które od lat działają na rzecz
środowiska naturalnego (profesorowie uczelni, prezydenci
miast, prezesi izb gospodarczych, przedstawiciele organizacji ekologicznych).
Cieszy niezmiernie, że jak co
roku mamy swoisty kłopot z wyborem laureatów – znaczy to, że
działania ekologiczne są nadal
„w modzie”. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na
rzecz środowiska, badania naukowe czy działania edukacyjne
przekładać się będą na jakość

w fundacji, akcję przygotowują
społecznie.

i procesu recyklingu oraz spotkania poświęcone aktualnym
tematom ekologicznym (dzienDyplom uznania w kategorii nikarz TVP Katowice, prowadzi
edukacja ekologiczna dzieci „Ekoagenta”).
i młodzieży
Małgorzata Chłąd – za dzia- Zielony Czek’2017 w kategorii
łania społeczne w zakresie działania popularyzatorskie
edukacji ekologicznej i ochro- i promocja postaw proekolony przyrody wśród młodzieży gicznych
przedszkolnej i szkolnej oraz
Patryk Białas – za kierowaosób dorosłych w mieście Kło- nie kampanią #czyste powiebucku oraz regionie.
trze na Śląsku i w Katowicach
oraz Katowickim Alarmem
Zielony Czek’2017 w katego- Smogowym; celem kampanii
rii publicystyka ekologiczna jest uświadomienie mieszkańCzesław Tyrol – za kilka- com regionu, jak ogromnym
dziesiąt lat prelekcji, pogada- problemem jest smog i jak
nek, wydanie publikacji książ- wpływa on na nasze zdrowie.
kowych, artykułów prasowych
i naukowych dotyczących wa- Nagroda specjalna Zielony
lorów przyrodniczych Ziemi Czek’2017
Lublinieckiej, znakomity leprof. dr hab. inż. Janusz Kośnik, niedościgniony edukator towicz – za działania związane
wszczepiający ludziom miłość z organizacją procesu kształcei szacunek do przyrody i historii. nia, prowadzące do najwyższej
oceny w kraju szkoły (Wydziału
Dyplom uznania w kategorii Inżynierii Środowiska i Energepublicystyka ekologiczna
tyki Politechniki Śląskiej), za zaMarcin Jałowy – za działal- angażowanie w projekty strateność edukacyjną wśród dzieci giczne, mające olbrzymie znai młodzieży, dotyczącą gospo- czenie dla ochrony środowiska.
darki odpadami, z naciskiem na
zasady prawidłowej segregacji
WFOŚiGW w Katowicach

NIE TRUJ SĄSIADA
Zielone Czeki’2017 w kategorii programy i akcje proekologiczne
Marek Tereszkiewicz, Piotr
Sobieraj, Anna Sobieraj – za
wieloletnią działalność na rzecz
Laureaci konkursu
ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną, w szczeZielone Czeki’2017
Dyplom uznania w kategorii gólności kontynuowanie proinnowacje i technologie
wadzonej od 1989 roku przez
• Romuald Kalyciok, Henryk Fundację Ekologiczną „Silesia”
Kretek, Dominik Wojtek – za akcję „Posadź swoje drzewko”
działalność w zakresie opra- stymulującej ochronę bioróżnocowywania i wdrażania in- rodności przyrodniczej.
nowacyjnych technologii
środowiskowych – pracow- Zielone Czeki’2017 w kategonicy spółki Sunex SA, lide- rii prace naukowo-badawcze
ra wśród krajowych produdr Jacek Betleja, Radosław
centów w branży grzewczej Gwóźdź, Szymon Beuch – za
z udziałem energii odnawial- wieloletnią działalność naukonych.
wą, badanie populacji ptaków w
• Kazimierz Kwaśniak, Wie- województwie śląskim oraz wysław Siwczak – za zaprojek- dawanie czasopisma naukowetowanie koncepcji ekologicz- go „Ptaki Śląska” (prezes, winej, finansowej i technicznej ceprezes, sekretarz Górnośląlikwidacji „bomby ekologicz- skiego Koła Ornitologicznego).
nej” w Katowicach-Szopienicach w postaci osadników Dyplom uznania w kategorii
szlamów cynkowych nie- w kategorii prace badawcze
spełniających norm ekoBarbara Tokarska-Guzik
logicznych oraz za konse- – za prace naukowo-badawcze
kwencję i skuteczność w roz- w zakresie ochrony przyrody
brajaniu tej bomby.
i środowiska prowadzone w Polnaszego powietrza, a Kapituła rozpatrująca nominacje będzie miała jeszcze trudniejsze
zadanie, by wyłonić laureatów
w przyszłym roku.

sce i w regionie (badania obejmują zagadnienia: biologia, ekologia, chorologia, fitogeografia).
Dyplom uznania w kategorii
w kategorii prace badawcze
Lilia Knop, Marek Krannich, Tadeusz Koperski – za
opracowanie modelu regionalnego i krajowego operatora rewitalizacji (części projektu pt. „Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych
na lata 2017-2026” w ramach
przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Terytorialnego
województwa śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego).
Zielone Czeki’2017 w kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
Anna Sobańska, Krystian Biłek, Szymon Kułakowski – za
przygotowanie i prowadzenie
największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce – Listy do
Ziemi, która jest pomysłem ARKI i każdego roku skupia blisko
200 tysięcy uczestników; członkowie akcji nie są zatrudnieni

Uczniowie CKZiU nr 1 edukują
już w przedszkolu

Racibórz » Z okazji przypadającego na 22 kwietnia Dnia
Ziemi uczniowie drugiej klasy Technikum nr 2 – technik
ochrony środowiska przeprowadzili zajęcia edukacyjne
w przedszkolu Stokrotka.

Motywem przewodnim spotkania była akcja „Nie truj sąsiada”, promująca dbałość
o czyste powietrze. W programie zajęć znajdowały się m.in.
zagadki i kolorowanki ekologiczne oraz piosenki. Przedszkolaki mieli też możliwość
poznania zasad segregacji od-

padów oraz sprawdzenia swoich umiejętności w konkursie
rysunkowym. Wszystko odbyło
się w radosnej i przyjaznej atmosferze. Na maluchów czekały liczne niespodzianki w postaci lizaków, cukierków i medali
dla młodych ekologów.
Joanna Depta-Ładak

