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

Szkoła w Szonowicach nagrodzona

przez katowicki Fundusz

i gmin województwa śląskiego.
Zgłoszone kandydatury zostały
ocenione przez Jury Konkursowe, które brało pod uwagę realizowane projekty i programy,
uzyskane efekty, aktywizowanie
społeczności lokalnych, kreowanie liderów. Do Biura Funduszu wpłynęły 52 zgłoszenia
konkursowe, spośród których
Jury wyłoniło laureatów.

Laureaci konkursu
„EkoAktywni’2014”:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „EkoAktywni’2014”. 14 czerwca w ramach
regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie - Pikniku
Bioróżnorodności, laureaci zo-

stali uhonorowani symbolicznymi „czekami”. W roku bieżącym konkurs „EkoAktywni’2014”
skierowany był do organizacji
społecznych z województwa
śląskiego prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym. Zwycięzcom
nagrody wręczali członkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej Fun-

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

w Bajkowym Lesie

duszu oraz Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju.
Konkurs „EkoAktywni” organizowany przez Fundusz od
2008 roku kierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do
grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych)
prowadzących działalność lub
realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej,
ochrony przyrody, profilaktyki
zdrowotnej dzieci z obszarów
na których występują przekroczenia standardów jakości
środowiska. Celem konkursu
jest zachęcenie organizacji do
zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji
ekologicznej i nagrodzenie za
prowadzoną dotychczas działalność.
W 2014 roku zgłoszeń organizacji dokonywali prezydenci,
burmistrzowie i wójtowie miast

I. nagrody w wysokości
10.000 zł
• Szkolny Klub Ekologiczny
EKOGIM10 w Gliwicach,
• Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu,
• Koło Przyrodniczo-Ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 24 w Zabrzu,
• Koło Edukacji Ekologicznej
przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach–
Dziedzicach,
II. nagrody w wysokości
7.000 zł:
• Stowarzyszenie Rozwoju
Społeczności lokalnej „Cięcina EU” w Cięcinie,
• Koło Przyrodniczo – Ekologiczne w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół
w Strzebiniu,
• Stowarzyszenie „Bądź
z nami” w Będzinie,
• Liga Ochrony Przyrody przy
Szkole Podstawowej im. J.
Brzechwy w Zajączkach
Pierwszych,
• PTTK Oddział Beskid Śląski
w Cieszynie.
•
III. nagrody w wysokości
5.000 zł:

• Koło Ekologiczne ZSP
w Kryrach,
• ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa,
• Stowarzyszenie dla Rozwoju
Kocierza Moszczanickiego
i okolic w Łękawicy,
• Stowarzyszenie „Razem na
Szybiku” w Wodzisławiu Śląskim,
• Grupa badawcza projektu
„Ekoodpowiedzialni” w Strumieniu,
• Stowarzyszenie Nasze Kalety w Kaletach,
• Grupa Ekologiczno-Prozdrowotna przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich,
• Polski Klub Ekologiczny
Koło w Tychach,
• Szkolna Grupa Ekologiczna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1
w Szczyrku,
• Ustroński Klub Ekologiczny
w Ustroniu,
• Parafialne Towarzystwo
Oświatowe w Gamowie gm.
Rudnik,
• Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”
w Rokitnie Szlacheckim.
Miejsce w gronie laureatów tegorocznego konkursu
"EkoAktywni" i 5 tys. zł nagrody przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Parafialnemu Towarzystwu Oświatowemu w Gamowie
w gminie Rudnik. To jedyna jednostka z powiatu raciborskiego
nagrodzona w tym roku w tym
prestiżowym konkursie. Poza
edukacją stowarzyszenie inicjuje także wiele różnego rodzaju

przedsięwzięć, także o charakterze ekologicznym. W swoją
działalność włącza całą społeczność lokalną. - Postanowiliśmy wraz z panem wójtem, że
szkołę w Szonowicach zgłosimy
do konkursu WFOŚiGW - mówi
Karina Lassak, sołtys Szonowic. - Placówka była inicjatorem
wielu ciekawych ekologicznych
przedsięwzięć: budowy miniogrodu botanicznego, czy projektu szkolnej ścieżki ekologicznej
- tłumaczy sołtyska wsi.
Karina Lassak sama stara
się być lokalnym propagatorem
ekologii. - W te wszystkie ekologiczne przedsięwzięcia staramy
się włączać przede wszystkim
dzieci. Chcemy je uwrażliwiać
na stan środowiska, pokazujemy, że fajniej jest żyć w czystym
i zielonym otoczeniu - podkreśla
sołtys Szonowic.
Szkoła w Szonowicach została doceniona przez katowicki
Fundusz za promocję zdrowego trybu życia, działania edukacyjne oraz dbałość o zielone zakątki wokół szkoły. W ubiegłym
roku na terenie przy placówce
powstał miniogród botaniczny,
gdzie nasadzono iglaki, krzewy, byliny, zioła i rośliny cebulowe. To właśnie te działania
dostrzegł i docenił WFOŚiGW
w Katowicach. Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie aktywnie współpracuje
z referatem ochrony środowiska Urzędu Gminy Rudnik pozyskując materiał do nasadzeń,
które wykonywane jest wokół
boiska szkolnego. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku
powstanie tam szkolna ścieżka
edukacyjna.
eco, sam

Racibórz » Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej przeszły do historii. Prezydent Mirosław Lenk już zapowiedział, że wydarzenie na stałe zagości w miejskim kalendarzu. Drugi dzień targów zakończył występ kabaretu
NOWAKI, w sobotę odbyło się także losowanie nagród ufundowanych przez wystawców.

Pierwsza edycja Międzynarodowych

Targów Energii Odnawialnej zakończona
Eko-stoisko Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zrobiło, 22 czerwca,
prawdziwą furorę podczas niedzielnego Bajkowego Lasu. Wystarczyło rozwiązać eko-rebus,
by otrzymać ekologiczny gadżet. - Dawno nie mieliśmy aż
tylu małych gości - podkreślali obecni w Raciborzu specjaliści z WFOŚiGW. Dla organizatorów - Urzędu Miasta oraz
portalu i tygodnika Nasz Racibórz - ważne było, aby coroczna
impreza miała też swój wymiar
ekologiczny.
Wizyta Funduszu na 2. edycji Bajkowego Lasu była możliwa dzięki przychylności prezes Gabrieli Lenartowicz, na
co dzień mieszkanki naszego
powiatu. Bajkowy Las zgroma-

dził kilkaset rodzin. Najmłodsi
mieli okazję do bliskiego spotkania z ekologią. W namiocie
WFOŚiGW można było rozwiązać eko-rebus, dowiedzieć się
wszystkiego o ochronie środowiska w naszym regionie, a także otrzymać eko-gadżet, który
zawsze będzie przypominać, że
należy żyć w zgodzie z przyrodą.
- Dawno nie mieliśmy tylu małych gości - podkreślali specjaliści z Katowic. Bajkowy las to impreza rodzinna. Dla WFOŚiGW
to ważna grupa docelowa dla
działań edukacyjnych i pro- Miasto Racibórz w ramach
mocyjnych. Przypomnijmy, że MTEO zapewniało wszystkim
w niedzielę, w ramach Bajko- wystawcom bardzo profesjonalwego lasu, odbyła się również ne, w pełni wyposażone stoiska
gra terenowa w Arboretum Bra- wystawiennicze oraz bezpłatny
my Morawskiej oraz wielki pik- udział w targach. Cieszy nas, że
nik zabaw.
tak wiele firm skorzystało z nawaw szej oferty; otrzymaliśmy wię-

cej zgłoszeń niż było wolnych
miejsc. Również powierzchnie
zewnętrzne zostały wypełnione - powiedziała Magdalena
Czech-Majer, kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta
Racibórz. - Organizacja wydarzenia wymagała bardzo duże-

go nakładu pracy. Targi zostały
zorganizowane przy wsparciu
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa. Przekraczamy Granice - dodała. W raciborskich targach wzięło udział ponad 60 przedsiębiorstw. Odbyły się seminaria informacyjne
z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W otwarciu
imprezy wzięła też udział prezes WFOŚiGW, Gabriela Lenartowicz.
- Targi na pewno wejdą do
kalendarza imprez organizowanych cyklicznie w naszym
mieście. Pierwsza edycja była
z pewnością jedną z największych imprez OZE w naszym
kraju. Myślę, że udało nam się

pokazać, że ekologia jest naszym znakiem rozpoznawczym,
że nie jest tylko elementem naszego logo, ale rzeczywistością – mówił prezydent Raciborza, Mirosław Lenk. - Ja sam
nie mam kolektorów słonecznych. Uważam, że chcąc korzystać z OZE, trzeba kalkulować; mieszkamy z żoną w dość
dużym domu, mamy mały rozbiór wody. Nie wykluczam jednak, że gdy będzie funkcjonował już program prosumencki,
będę produkował dla siebie
prąd i ciepłą wodę użytkową zapewnił prezydent.
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej zorganizowało
Miasto Racibórz wspólnie z czeską Opawą. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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