
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wielu z nominowanych ma  
w swoim dorobku znakomite 
osiągnięcia. Przyznanie wy-

różnień ma także walor promocyjny - jest 
to doskonała okazja, by mówić o osiągnię-
ciach laureatów, ich postawach oraz akcjach 
społecznych mających wpływ na to czym 
oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe 
otoczenie. Wśród dotychczasowych lau-
reatów nagród są przedstawiciele różnych 
środowisk, m.in. naukowcy, nauczyciele, 
dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci 
ochrony środowiska.

Pośród nominowanych do Zielonego 
Czeku’2019 kapituła składająca się z eks-
pertów, pracowników naukowych oraz 

działaczy na rzecz ochrony środowiska  
i popularyzacji przyrody, wyłoniła laure-
atów w następujących kategoriach:

Programy i akcje 
dotyczące ochrony 
przyrody

Justyna Grzeszczyk - za zaangażowanie 
w realizację programów i wydarzeń eko-
logicznych realizowanych we współpracy 
z lokalnymi organizacjami i jednostkami 
edukacyjnymi podczas imprez otwartych 
dotyczących ochrony przyrody, w tym Pik-
niku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie 
czy akcji „1000 drzew na minutę”.

Edukacja  
ekologiczna

Józef Rzepka - za działanie proekolo-
gicznych na terenie Miasta Kalety, m.in. 
wytyczenia pierwszej zielonej ścieżki przy-
rodniczo - dydaktycznej „Do Bobrów” czy 
edukowanie najmłodszych poprze opowia-
danie o życiu zwierząt i korzystnym wpły-
wie przyrody na ludzkie zdrowie.

Katarzyna Majzel-Pośpiech - za przy-
gotowanie i realizację różnych autorskich 
działań edukacyjnych w postaci: anima-
cji, filmów oraz warsztatów oraz pikni-
ków. Zrealizowała w Katowicach ponad  
60 warsztatów dla 1200 uczestników.

Szkolna edukacja 
ekologiczna dzieci  
i młodzieży:

Małgorzata Dyl - za edukację dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz prowadzenie zajęć hortiterapii - 
polegającej na wykorzystaniu roślin i ogro-
du w terapii. Ponadto bierze aktywny udział 
w ogólnopolskim programie ekologicznym 
„Święto Drzewa”.

Publicystyka ekologiczna: 

Krzysztof Belik - za osiągnięcia z zakresu 
publicystyki przyrodniczej dotyczącej awi-
fauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat 
zbiera i publikuje dane dotyczące ptaków  
w lasach lublinieckich. 

Działania 
popularyzatorskie 
i promocja postaw 
proekologicznych:

Henryk Jan Dominiak - jest autorem 
„zielonego” planu miasta Tychy, który od-
zwierciedla granice i architekturę miasta, 
po której można spacerować i poznawać 
jego walory. Projekt składa się z 670 zmi-
niaturyzowanych, starannie dobranych ro-
ślin, które oddają charakter poszczególnych 
obiektów architektonicznych.

Nagroda  
specjalna:

Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko 
- za osiągnięcia wykraczające poza po-
szczególne kategorie konkursowe. Pro-
wadząc Fundację Mysikrólik - ośrodek 
rehabilitacji dzikich zwierząt, przyczynia-
ją się do popularyzacji i promocji postaw 
proekologicznych poprzez realizację licz-
nych akcji i wydarzeń dotyczących ochro-
ny przyrody. Pomagają wrócić do natury 
poszkodowanym, rannym i chorym zwie-
rzętom, które nie miałaby szans na prze-
życie. Wielka miłość do zwierząt sprawia, 
że prowadzony przez nich Ośrodek jest  
w gotowości do niesienia pomocy dzikim 
zwierzętom. 

Więcej szczegółów o nagrodzonych  
i wyróżnionych na stronie WFOŚIGW  
w Katowicach.

Kto pofatygował się tego 
dnia na Sośnią Górę na 
pewno nie żałował, bo 

atrakcji było sporo. Uczestnicy 
mogli wziąć udział w wielu fan-
tastycznych pokazach i warszta-
tach. Był Space projekt, w wyko-
naniu studentów Koła Nauko-
wego przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, podczas którego 
prezentowano elektroniczne i pi- 
rotechniczne doświadczenia. Mó- 

wiono także o astronomii i inży-
nierii kosmicznej. Planetarium 
Śląskie zaprezentowało stano-
wisko startowe rakiet wodnych 
i powietrznych. Przygotowano 
ścieżkę astronauty pokazującą 
życie na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej oraz grę terenową 
pod hasłem: „I Ty możesz zostać 
krótkofalowcem - lot na stacje 
kosmiczną” przygotowana przez 
mikołowski Klub Krótkofalow-
ców. Można było wziąć udział  
w warsztatach robotyki i wielu 
innych, ciekawych wydarzeniach. 

Przed nami kolejna impreza 
w ramach Śląskiego Kalenda-
rza Ekologicznego. W niedzielę  
19 maja odbędzie się Międzyna-
rodowy Dzień Różnorodności 

Biologicznej. Start, jak zwykle  
w samo południe. Dzień ten upły-
nie pod hasłem bioróżnorodności 
i jej ochrony. Dodatkowo odbę-
dzie się akcja Zamień Odpady na 
Kulturalne Wypady, polegająca na 
zbiórce odpadów elektrycznych  
i elektronicznych w zamian za bi-
lety wstępu do obiektów kultury 
czy sportu.

Zielone czeki rozdane!
Już po raz 26 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki 
Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się w działalności 
proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Wysokość przyznanych 
dotychczas nagród wynosi ponad 2,5 mln zł! 

TOMASZ BEDNAREK, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach

- Cieszy nas niezmiernie, że z roku na 
rok Kapituła ma coraz większy problem  
z wyborem laureatów, ponieważ poziom 
nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wyso-
ki. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone 
akcje na rzecz przyrody, badania naukowe, 
czy działania edukacyjne przekładać się 
będą na jakość naszego środowiska.

O Kosmosie i bioróżnorodności
Pomimo 
niesprzyjającej aury 
Dzień Astronomii  
w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym 
w Mikołowie, 
zorganizowany  
w ramach Śląskiego 
Kalendarza 
Ekologicznego,  
zgromadził wielu 
uczestników. 

Zdjęcia: WFOŚiGW
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Jury konkursu „Zielona pra-
cownia 2019” ogłosiło 87 fi-
nalistów tegorocznej edy-

cji. Wśród nagrodzonych są trzy 
szkoły z powiatu mikołowskiego, 
które otrzymały po 30 tys. zł:
n SP Nr 6 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. Jana Pawła II  

w Łaziskach Górnych za pro-
jekt „Czas na Las”,

n SP Nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich w Mikołowie za projekt 
„Przez las do wiedzy”,  

n SP Nr 9 im. Wł. Broniewskie-
go z Orzesza za „Strefę młode-
go badacza”.

W tym roku na utworzenie 
87 zielonych pracowni Fundusz 
przeznaczył ponad 3 mln zł. Kon-
kurs skierowany był do organów 
prowadzących placówki oświato-
we z terenu województwa śląskie-
go, w tym nagrodzonych w kon-
kursie „Zielona pracownia_pro-
jekt’2019”.

Przedmiotem konkursu by-
ło utworzenie projektu szkolnej 
pracowni na potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, geolo-
gicznych czy chemiczno-fizycz-
nych. Nadesłane wnioski ocenio-
no biorąc pod uwagę: pomysł na 
zagospodarowanie pracowni (wy-
korzystanie przestrzeni, funkcjo-
nalność, estetykę kreatywność, 
innowacyjność rozwiązań), róż-

norodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu.

Do tej pory dzięki pięciu edy-
cjom konkursów - „Zielona Pra-
cownia_Projekt” i „Zielona Pra-

cownia” udało się utworzyć 250 
zielonych pracowni, na które Fun-
dusz przeznaczył 8 536 925 zł.

Dokonywanie zmian w unij-
nych programach operacyj-
nych jest niezwykle trudne, 

a w zasadzie prawie niemożliwe. Tym 
razem się jednak udało. Dzięki stara-
niom i determinacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, w pro-
gramie operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko uruchomiono działanie 
1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie województwa śląskie-
go”. Jest ono dedykowane tylko nasze-
mu regionowi. 

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się kon-
ferencja dotycząca możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków oferowanych  
w ramach tego działania.

W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele samorządów lokalnych, przed-
siębiorstw, spółek ciepłowniczych oraz 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
eksperci z Funduszu oraz goście spe-
cjalni: poseł Izabela Kloc, wojewoda 
Jarosław Wieczorek, marszałek woje-
wództwa Jakub Chełstowski oraz Bar-
bara Baka, zastępca dyrektora Departa-
mentu Programów Infrastrukturalnych 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 
Debatowano o możliwości dofinanso-
wania projektów dotyczących likwidacji 
niskiej emisji oraz upowszechnieniu 
wiedzy o zasadach i trybie udzielania 
wsparcia. W pierwotnym założeniu 
program przewidywał wsparcie tylko 
dla spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych. Teraz mogą z niego korzystać 
także samorządy. 

- Walczyliśmy, by samorządy zostały 
włączone w skład beneficjentów programu. 
Liczę bardzo na to, aby Państwo jako samo-
rządowcy, byli skłonni podjąć to wyzwanie, 
aby te budynki komunalne i nie tylko, mogły 

być jak najszybciej modernizowane, aby ta 
część tych zasobów budowlanych, która ko-
rzysta z tanich źródeł ciepła mogła być jak 
najszybciej nowoczesna, zmodernizowane 
i przede wszystkim w żaden sposób nie za-

nieczyszczała naszego powietrza - podkreślił 
wojewoda Jarosław Wieczorek.

Prelegenci funduszu zwrócili szczególną 
uwagę na wymagane kryteria, niezbędne do 
otrzymania dofinansowania. Po zakończe-

niu oficjalnej części konferencji odbyły się 
konsultacje indywidualne, podczas których 
zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe 
informacje. Nabór wniosków w konkursach 
trwa do 27.05.2019 r.

Wizualizacja „Strefy młodego badacza” w SP nr 9 w Orzeszu.

Wsparcie dla pracowni w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Orzeszu

Czas na las i strefę młodego badacza

Projekt „Czas na Las” w SP Nr 6 w Łaziskach Górnych.

W ramach programu „Czyste powietrze” o pieniądze na likwidację niskiej emisji mogą ubiegać się 
osoby prywatne. Teraz swoją szansę otrzymały budynki wielorodzinne należące do samorządów.

Szansa dla śląskich miast i gmin

IZABELA KLOC, poseł ze Śląska, przewod-
nicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii 
Europejskiej

Od 1998 roku zajmuję się zawodowo środ-
kami unijnymi i z doświadczenia wiem, jak 
trudno jest dokonywać jakichkolwiek zmian  
w programach operacyjnych. Ta sztuka się 
udała WFOŚiGW w Katowicach i należy tylko 
pogratulować ekspertom Funduszu fachowej 
wiedzy i determinacji. Ten program to ogromna 
szansa dla śląskich gmin i miast. Wiemy, jak 
wielkim problemem i wyzwaniem są stare sys-
temy grzewcze i znamy też sytuację finansową 
samorządów. Gorąco apeluję do burmistrzów  
i prezydentów, aby skorzystali z tej szansy. 

270 mln zł 
to pula do podziału w konkursach ogłoszonych 

w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa”.

Zdjęcia: WFOŚiGW


