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

Zielone Czeki 2018 rozdane
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.
i prof. Politechniki Śląskiej
RYSZARD FUCHS za organizowanie corocznie od 1996 roku
konferencji proekologicznych
oraz szkolenia, których celem
jest integracja działań władz
samorządowych, przemysłu
górniczego, przedsiębiorstw
proekologicznych i jednostek
naukowych dla rozwiązania
trudnych problemów wpływu
prowadzonej działalności górniczej na środowisko.
Przyznając „Zielone czeki”
już od 1994 roku doceniliśmy
działalność ponad 260 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 podejmowa-

nych 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”.
Cieszy niezmiernie, że jak co
roku mamy swoisty kłopot z wyborem laureatów, znaczy to, że
działania ekologiczne są nadal
„w modzie”. Pozostaje mieć na-

dzieję, że prowadzone akcje na
rzecz środowiska, badania naukowe czy działania edukacyjne
przekładać się będą na jakość
naszego powietrza, a Kapituła rozpatrująca nominacje będzie miała jeszcze trudniejsze
zadanie, by wyłonić laureatów
w przyszłym roku.

Kategoria: PRACE NAUKOWO-BADAWCZE:
zespół w składzie: dr ADAM
SZADE, MARCIN FISIOR
i ADAM RAMOWSKI za ECO-Patrol Głównego Instytutu
Górnictwa – mobilne laboratorium smogowe na samochodzie
elektrycznym.

Laureaci konkursu ZIELONE
CZEKI ’2018

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA:
Kategoria: PROGRAMY I AKzespół w składzie: ROBERT
CJE DOTYCZĄCE OCHRO- KUDER I JERZY PAKUŁA
NY PRZYRODY:
za całokształt działalności prozespół w składzie: dr hab. ekologicznej przede wszystkim
inż. STANISŁAW DUŻY edukację ichtiologiczną naj-

Konkurs na Polską
Nagrodę Krajobrazową
Region » Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Jest on elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem jest wyłonienie polskiej kandydatury do VI edycji konkursu o
Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.
Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich
stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego
kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym
udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien
być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą
zakończenia konkursu czyli 30
listopada 2018 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie
świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli

krajobrazów.
Polska Nagroda Krajobrazowa wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. To
z kolei ma wpływ na podnoszenie świadomości społeczeństwa
na temat wartości krajobrazów,
ich roli oraz zmian w nich za-

młodszych mieszkańców Mia- nianego, którego działalność
sta Kalety.
oświatowa i wystawiennicza od
kilkunastu lat skierowana jest
Kategoria: SZKOLNA EDUKA- na całą społeczność regionu w
CJA DZIECI I MŁODZIEŻY:
tym uczniów wszystkich szczebli
MAGDALENA JASIŃSKA szkolnictwa, społeczność akadeza podnoszenie świadomości micką oraz społeczność lokalną.
ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez autorski program DYPLOMY UZNANIA:
edukacji ekologicznej ArboreANNA PORAJ za zainicjotum Inspiruje, przekształcenie wanie, rozwinięcie i prowadzeogrodu przyszkolnego w arbo- nie edukacyjnej działalności
retum i społeczne prowadzenie ekologicznej.
w nim zajęć dla innych szkół
zespół w składzie: BOŻENA KURZEJA i MARCIN
i przedszkoli.
ANNA ZAWADA-MICHAL- KAMROWSKI za popularyzoSKA za wieloletnią społeczną wanie wśród młodzieży szkolnej
pracę na rzecz szkolnej eduka- i społeczności lokalnej postaw
cji ekologicznej dzieci i młodzie- zmierzających do ograniczenia
ży na terenie Zabrza i regionu. zmian klimatycznych w szczególności zakwaszania oceanów
Kategoria: DZIAŁANIA PO- nadmierną emisją dwutlenku
PULARYZATORSKIE I PRO- węgla.
MOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH:
W tym roku Kapituła nie
zespół w składzie: prof. dr przyznała nagrody w KATEhab. ŁUKASZ KARWOWSKI i GORII PUBLICYSTYKA EKOEWA BUDZISZEWSKA-KAR- LOGICZNA oraz nie przyznaWOWSKA za stworzenie dzięki no NAGRODY SPECJALNEJ.
pasji popularyzacji wiedzy proWFOŚiGW
ekologicznej, muzeum uczel-

Edukacja regionalna i ekologiczna

w raciborskich szkołach
Racibórz » Racibórz bardzo szeroko inwestuje w swoją edukację.
W szkołach obok dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
pływania czy doradztwa zawodowego pojawiły się także lekcje
z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej.

Zajęcia z edukacji ekologicznej są uzupełnieniem zajęć
z biologii. To przedmiot, który
chodzących.
jest niezwykle istotny chociażby
Szczegółowe informacje w perspektywie walki ze zjawina temat konkursu, Regula- skiem niskiej emisji. Specjaliści
min i Formularz zgłoszeniowy twierdzą, że właśnie ten problem
w serwisie internetowym ochro- ekologiczny wymaga zaszczepienaprzyrody.gdos.gov.pl.
nia w młodym pokoleniu odpoNa zgłoszenia czekamy do wiednich nawyków i zachowań.
30 listopada 2018 r.
Edukacja regionalna natomiast
uzupełnia nauczanie historyczRDOŚ Katowice ne. Dzięki tym zajęciom mło-

dzi ludzie dowiadują się więcej
o swojej małej ojczyźnie, o swojej
tożsamości, swoich korzeniach.
Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu w wymiarze pół godziny.
Edukacja ekologiczna nauczana
jest w klasach V. Edukacja regionalna znalazła się natomiast
w programie nauczania klas VI.
Racibórz dopłaca do nauczania
tych zajęć prawie 5,5 tysiąca zł
na semestr.
Raciborz.pl

