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

Racibórz » Już po raz 21 Fundusz przyznał nagrody z okazji Dnia Ziemi. 22 kwietnia w Katowicach odbyła się
uroczystość wręczenia Zielonych Czeków ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w działalności na
rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym województwie. Czeki są bardzo wymiernym, bo finansowym sposobem docenienia ich wysiłków, a równocześnie często umożliwiają dalszą działalność, na podobną,
lub większa skalę. Od 1994 roku WFOŚiGW w Katowicach nagrodził już ponad 200 osób.

Ludzie o zielonych sercach nagrodzeni
W 2014 roku Kapituła przyznała 8 nagród finansowych
w 5 kategoriach oraz wyróżniła
1 osobę dyplomem uznania. Laureaci otrzymali nagrody w postaci symbolicznych Zielonych Czeków o wartości 7,5 tys. zł w przypadku nagród indywidualnych
i po 5 tys. zł w przypadku nagród
zespołowych. Nagrodzono zarówno pracowników naukowych
śląskich uczelni, jak i działaczy
-pasjonatów na rzecz ochrony
przyrody oraz dziennikarzy, którzy w swoich programach poruszają tematykę proekologiczną.
W swoim wystąpieniu Prezes
Funduszu Gabriela Lenartowicz
podkreśliła, że laureaci poświęcają swój, często prywatny, czas,
ogromne zaangażowanie i niejednokrotnie potężne umysły do
tego, by otaczającej nas przyrodzie żyło się z nami lepiej.

Fundusz wspiera
Jacek Wąsiński – za długoletnią pracę związaną z założeniem i prowadzeniem ośrodka
rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy Nadleśnictwie Katowice.
Róża Maria Ćwięk – za pokonywanie biurokratycznych
barier które spowodowały, że
zdegradowane tereny wokół torów kolejowych w Katowicach –
Brynowie mogą zostać zrekultywowane i zagospodarowane na
cele rekreacyjne, zgodnie z wolą mieszkańców.

Kategoria:
edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży
Jacek Bożek – za budowanie pokolenia EkoXXI – realizację długofalowych programów
"Zaadoptuj rzekę" oraz "Święto
Drzewa" – czynnej edukacji ekologicznej, która angażuje społeczności lokalne w konkretne działania na rzecz ochrony
przyrody.

Kategoria:
działania popularyzatorskie
i promocja postaw proekologicznych – kapituła nie wybrała laureata w tej kategorii.

Państwową Straż Pożarną

województwa śląskiego

Nagroda specjalna
29 kwietnia w Komendzie Woprof. zw. dr hab. Paweł Mi- jewódzkiej PSP w Katowicach
gula – współtwórca i koordyna- podpisano dokument „Stratetor projektu badawczego "Zinte- gia rozwoju Państwowej Stragrowany system wspomagający ży Pożarnej i Krajowego Systezarządzaniem i ochroną zbiorni- mu Ratowniczo-Gaśniczego
Lista laureatów Zielonych
ka zaporowego – ZiZOZap" w la- w województwie śląskim w laKategoria:
tach 2014-2024”. Następnie odtach 2010-2014.
Czeków 2014:
publicystyka ekologiczna
Kategoria:
było się uroczyste przekazanie
innowacje i technologie
15 specjalistycznych samochoZespół: Zofia Skrok, Mar- Dyplom uznania
cin Jałowy – autorzy prograAdrian Pason (Ensol Ra- Kategoria:
Eugeniusz Włochowicz – dów ratowniczych i gaśniczych
cibórz) – za stworzenie inno- prace naukowo-badawcze
mu "Ekoagent" od ponad roku za wkład w działania związane oraz kontenera proszkowego,
wacyjnego kolektora hybrydoJacek Betleja – za długo- promują ekologiczne praktyki z ochroną przyrody a w szcze- które trafią do komend straży
wego – połączenia modułu foto- letnią pracę na rzecz ochrony uświadamiając widzów jak waż- gólności zaangażowanie w po- pożarnej w Bielsku-Białej, Bywoltaicznego ze standardowym przyrody oraz dorobek nauko- nym aspektem życia jest ekolo- moc dla ptaków w ramach pro- tomiu, Chorzowie , Gliwicach,
kolektorem termicznym. Ka- wy w zakresie publikacji zwią- gia; wskazują praktyczne i eko- wadzenia ośrodka rehabilitacji Katowicach, Mysłowicach, Pietegoria: programy i akcje pro- zanych z ochroną ornitofauny logiczne rozwiązania problemów oraz fundacji "Włochatka".
karach Śląskich, Raciborzu, Ruekologiczne dotyczące ochrony Polski.
oraz interweniują w kwestiach
dzie Śląskiej, Rybniku, Świętoeco chłowicach, Tarnowskich Góprzyrody.
zagrażających środowisku.
rach, Tychach i Żorach. Akty
przekazania wraz z symboliczRacibórz » W ZSO nr 2 w Raciborzu zorganizowano 28 kwietnia zdrową, śniadaniową ucztę. Wszystko za sprawą nymi kluczykami wręczyli: WoPowiatowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w szkole już po raz ósmy.
jewoda Śląski – Piotr Litwa, Zastępca Komendanta Głównego

Ekologiczny konkurs i zdrowe śniadanie w II LO
Wyniki konkursu:

• I miejsce Izabela Radwan
z G 1 w Raciborzu
• II miejsce Kamil Mucha z SP
1 w Raciborzu
• III miejsce Przemysław Burek z Gim. w Kornowacu
• IV miejsce Szymon Kalemba
z Gim. w Rudach
• V miejsce Zofia Fuchs z Gim.
w Rudach, Julia Psotta z G
2 w Raciborzu oraz Małgorzata Szczepanek G 2 w Raciborzu
• VI miejsce Marta Dudziak
i Patrycja Surma z G 2 w Raciborzu
„Dla Siebie i dla Ziemi” – tak
brzmi hasło VIII już Konkursu Ekologicznego. Uczestnicy,
reprezentowali gimnazja z różnych gmin powiatu raciborskiego. Wśród nich znalazł się także jeden uczeń reprezentujący

szkołę podstawową. Do testu
z zakresu wiedzy ekologicznej
przystąpiło około 30 uczniów.
Ponadto klasa II b o profilu biologiczno-chemicznym przygotowała dla uczestników oraz pozostałych uczniów szkoły zdrowe,

kolorowe śniadanie. – Bardzo
dziękujemy sponsorom, którzy
ufundowali nagrody oraz produkty spożywcze, dzięki którym
mogliśmy przygotować ekologiczne śniadanie – powiedziała
Judyta Bortel.

Finaliści otrzymali książki
oraz bony do wykorzystania
w sklepach Empik. Ponadto
każdy z uczestników otrzymał
po sadzonce drzewa. Całe wydarzenie zorganizowały ELżbieta
Kilijan, Judyta Bortel i Bogumiła Bąk.
Aha

PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Przewodniczący Sejmiku
Śląskiego Andrzej Gościniak
, Zastępcy Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach Adam
Liwochowski i Mirosław Szemla oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek
Rączka. Pojazdy i sprzęt o wartości ponad 10 milionów złotych
zakupiono w ramach wspólnych
zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Państwową Straż
Pożarną z udziałem środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (4 mln zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków unijnych z POIiŚ i środków
samorządowych oraz budżetu
Państwowej Straży Pożarnej.
eco

Revitare 2014

Trzeci konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki
na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów
zdegradowanych rozpoczęty. Organizowany przez Instytut
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogólnopolski konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny
zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób
nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego
społeczeństwa. Tereny zdegradowane i poprzemysłowe dla
wielu rejonów, a szczególnie miast to problem ograniczający
ich atrakcyjność i konkurencyjność. Rewitalizacja terenów
zdegradowanych może mieć ważny udział w lokalnym rozwoju
gospodarczym, a także w porządkowaniu problemów środowiskowych i społecznych. Kolejne przykłady udanych rewitalizacji pokazują, jak obszary problemowe stają się stopniowo
obszarami rozwojowymi. Równie ważnym zagadnieniem jest
kontekst miejski procesów rewitalizacyjnych. Wynika on ze
zdecydowanego podkreślania roli miast w kreowaniu zrównoważonego rozwoju. Regulamin REVITARE oraz szczegółowe
informacje dostępne są na stronie internetowej: www.revitare
-conf.pl/revitare2014.

