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Z I E L O N A

S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WFOŚiGW w Katowicach po raz 24. nagrodził pasjonatów ekologii

Mobilne laboratorium smogowe na samochodzie elektrycznym, stworzone przez
dr. Adama Szadę, Marcina Fisiora i Adama
Ramowskiego, pracowników Głównego Instytutu Górnictwa, zostało docenione przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ECO-Patrol GIG został jednym z tegorocznych
laureatów nagród przyznawanych od 24 lat
z okazji Dnia Ziemi. „Zielone Czeki”, którymi
Fundusz wyróżnia pasjonatów działalności
ekologicznej, przyznano w tym roku w pięciu kategoriach.

24 kwietnia br. w Kinotearze Rialto w Katowicach odbyła się gala liderów projektów
ekologicznych. Uroczystość była dwuczęściowa, ponieważ wypadła w jubileuszowym,
25. roku działalności WFOŚiGW. Z tej okazji
pięcioosobowa grupa pracowników Funduszu
została uhonorowana przez Sejmik Samorządu Województwa Śląskiego. Złotą Honorową
Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznano Andrzejowi Piotrowskiemu, ekspertowi Zespołu Kontroli i Umorzeń,
którego pasją pozazawodową jest podwodny
świat – szkoli nurków w Bytomiu. Srebrnymi Odznakami za Zasługi dla Województwa
Śląskiego nagrodzono: Gabrielę Torbus – kierowniczkę Zespołu Umów, Danutę Wierzbicką-Banek oraz Iwonę Markiton z Zespołu
Księgowo-Finansowego oraz Łukasza Frydka
z Zespołu Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
Na magię liczby 24 podczas tegorocznej
gali „Zielonych Czeków”, czyli dorocznych
nagród finansowych WFOŚiGW dla osób fizycznych i instytucji, zwrócił uwagę Roman
Kusz, członek rady nadzorczej Funduszu.
– Dzisiaj jest 24 kwietnia i spotykamy się
po raz 24., żeby nagrodzić ludzi szczególnie
zasłużonych dla ochrony środowiska w województwie śląskim. Magia liczby 24 po raz
kolejny da o sobie znać w grudniu tego roku,
gdy w Katowicach odbywać się będzie 24.
światowy szczyt klimatyczny, konferencja
ONZ. Podczas dzisiejszego spotkania zadebiutuje przed państwem Tomasz Bednarek,
nowo mianowany prezes zarządu WFOŚiGW,
który będzie dzisiaj wręczał nagrody tegorocznym laureatom. Podziękujemy tym, którzy już
zasługi dla ochrony środowiska mają zapisane w swoim dorobku, i zaprosimy kolejnych
do następnych edycji tych nagród, ponieważ
wyzwań do realizacji jest ciągle wiele – mówił
Roman Kusz z rady nadzorczej WFOŚiGW.
„Zielone Czeki” są od 1994 roku związane
z dorocznymi obchodami Międzynarodowego
Dnia Ziemi. Kolor dyplomów jest symbolem
nadziei na poprawę warunków, w jakich żyjemy, i na ochronę zasobów naszej planety.
I właśnie do potrzeby jednoczenia wysiłków
w ochronie środowiska nawiązywał w okolicznościowym wystąpieniu Tomasz Bednarek,
prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
– Święto naszej planety skłania do refleksji
dotyczącej stanu i wyglądu otaczającego nas
świata, jego harmonii i porządku. O planetę
musimy wspólnie dbać, żeby zachować piękno
naszej ziemi dla następnych pokoleń. Niestety, jest ona niszczona. Dzisiaj będziemy
honorować ludzi, którzy swoim przykładem,
zaangażowaniem i pasją pokazują, jak należy

dbać o ochronę środowiska. „Zielone Czeki”
to konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń ekologicznych w województwie
śląskim. We wszystkich dotychczasowych jego
edycjach mamy już ponad 260 laureatów, dla
których na nagrody Fundusz przekazał 2 mln
złotych. Dzisiaj nagrodzonym już teraz chcę
bardzo podziękować za ich dotychczasową
działalność i włączanie się do polityki środowiskowej oraz zainteresowanie naszym konkursem. Kapituła analizowała wiele zgłoszeń,
które wpłynęły do tegorocznej edycji, i miała
naprawdę trudny wybór, żeby wybrać najlepsze projekty – mówił Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Dwudziestoosobowa kapituła, w której
zasiadali eksperci reprezentujący różne instytucje oraz ośrodki naukowe, pracowała pod
przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, byłego
wiceministra ochrony środowiska i byłego
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród WFOŚiGW przysługiwało
instytucjom ochrony środowiska, organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytutom
naukowym, placówkom edukacyjnym, izbom
gospodarczym, Klubowi Publicystów Ochrony
Środowiska EKOS oraz samym kandydatom.
16 marca br. upłynął termin zgłoszeń. Kapituła
oceniała dorobek kandydatów do „Zielonych
Czeków” i wyłaniała w głosowaniu laureatów
w poszczególnych kategoriach. O tym, że nie
były to łatwe decyzje, świadczyć może fakt, iż
w tym roku nie przyznano najbardziej prestiżowego wyróżnienia, czyli nagrody specjalnej,
którą w ubiegłym roku otrzymał prof. Janusz
Kotowicz z Politechniki Śląskiej. Jurorzy nie
uhonorowali również nikogo w kategorii „Publicystyka ekologiczna”.
– W tym roku poziom projektów zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany
i nikt nas szczególnie nie zachwycił, dlatego
nie przyznaliśmy nagrody specjalnej – mówił
w kuluarach dziennikarzom przewodniczący
kapituły.
Laureatami konkursu „Zielone Czeki
2018” w kategorii „Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody” został zespół w składzie: dr hab. inż. Stanisław Duży i prof. Politechniki Śląskiej Ryszard Fuchs, których
uhonorowano za organizowane od 1996
roku konferencje oraz szkolenia, służące integracji działań władz samorządowych, firm
górniczych, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych w rozwiązaniu
problemów wpływu działalności górniczej
na środowisko. W kategorii „Prace naukowo-badawcze” nagrodzono wspomniany już
zespół ECO-Patrolu z Głównego Instytutu
Górnictwa za mobilne laboratorium smogowe.
W kategorii „Edukacja ekologiczna” laureatami został zespół – Robert Kuder i Jerzy
Pakuła za całokształt działalności proekologicznej, a przede wszystkim za edukację
ichtiologiczną najmłodszych mieszkańców
Kalet. W kategorii „Szkolna edukacja dzieci
i młodzieży” nagrodzono Magdalenę Jasińską
z Czechowic-Dziedzic za autorski program
edukacji ekologicznej Arboretum Inspiruje,
przekształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum i społeczne prowadzenie w nim zajęć
dla dzieci z innych szkół i przedszkoli rejonu.

ARCHIWUM

Kolor nadziei
na lepsze warunki życia

W dotychczasowych edycjach „Zielonych Czeków” było 260 laureatów. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody przekazał 2 mln zł
W tej samej kategorii nagrodę otrzymała Anna
Zawada-Michalska za wieloletnią społeczną pracę edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z Zabrza i regionu. W kategorii „Działania
popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych” liderami są prof. dr hab. Łukasz
Karwowski i Ewa Budziszewska-Karwowska,
którzy stworzyli geologiczne muzeum na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i od kilkunastu lat prowadzą działalność
oświatową i wystawienniczą adresowaną
do całej społeczności regionu, w tym uczniów
różnego typu szkół. Ponadto kapituła konkursu Dyplomami Uznania uhonorowała Annę
Poraj za edukacyjną działalność ekologiczną
oraz Bożenę Kurzeję i Marcina Kamrowskiego
za popularyzację wiedzy i postaw zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych,
w tym zakwaszania oceanów nadmierną emisją dwutlenku węgla.
Tegorocznym laureatom Zielonych Czeków sukcesów gratulowali m.in. Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach,
i wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. Wśród
gości gali byli posłowie i senatorowie z województwa śląskiego, przedstawiciele władz
wojewódzkich i samorządowych, uczelni i instytucji wspierających ochronę środowiska
oraz reprezentanci służb mundurowych. List
gratulacyjny do laureatów i prezesa zarządu
WFOŚiGW w Katowicach wystosował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
JOLANTA TALARCZYK

Mówią laureaci:

Co niedzielę na ryby
Rober Kuler – prezes
Koła Polskiego Związku W ędk arskiego
w Kaletach: W każdą
niedzielę w Ichtioparku
w Kaletach, od godziny 10
do 18, prowadzimy bezpłatne zajęcia dla ludzi,
którzy dotychczas o rybach niewiele wiedzieli. Zapraszamy przede wszystkim dzieci
i młodzież. Oferujemy nie tylko przyrodnicze

pogawędki i spacery. Dla wszystkich zainteresowanych mamy sprzęt wędkarski i przynęty,
za które nie muszą płacić. Każdy może popróbować wędkarstwa, a jak uda się coś złowić,
to można zabrać rybkę do domu. Prowadzimy
prelekcje z ichtiologii dla uczniów. Na co dzień
dbamy o czystość naszych wędkarskich zbiorników, które trzeba zarybiać i pielęgnować,
żeby wszyscy mogli się nimi cieszyć, a także
pilnować, żeby nikt nie zanieczyszczał wody.
Kilka lat temu obserwowaliśmy zmniejszenie
zainteresowania wędkarstwem wśród młodego
pokolenia. Teraz się to zmieni i to mnie bardzo
cieszy, ponieważ łowię ryby od piątego roku
życia. W ostatnim czasie nasze koło powiększyło się o 20 osób i teraz mamy 260 członków.

Z dziećmi na wycieczki
A nna Z awada -M i chalska, nauczycielka Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana
Twardowskiego w Zabrzu: – Od 24 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą.
Uczę biologii i przyrody.
Mamy w szkole różne akcje proekologiczne,
ale sądzę, że nagroda przyznana mi przez kapitułę Zielonych Czeków jest przede wszystkim
za Szkolne Koło Kulturoznawczo-Turystyczne.
Trzeba wstać o 6 rano, żeby wyjechać poza
miasto. Dla dzieci to jest trudne, bo one lubią pospać, ale atrakcje w lesie lub na ścieżce
ekologicznej zwyciężają nad leniuchowaniem.
Na wycieczki, przede wszystkim o tematyce
przyrodniczej, zabieramy uczniów od czwartej
klasy szkoły podstawowej. Sami nauczyciele
nie daliby rady zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, dlatego pomagają nam rodzice. Nasze koło ma wielu sojuszników. Dzięki temu
wycieczki są wyprawami niemal rodzinnymi.
Rotacja w naszym kole jest duża, bo jedni
uczniowie wyrastają i idą do innych szkół, ale
ich miejsce zajmują nowi pasjonaci przyrody
i turystyki. Jeżeli dzieciom pokaże się piękno
naszego regionu, to w przyszłości inaczej będą
podchodziły do kwestii ochrony środowiska.
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