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

IV edycja konkursu na utworzenie
szkolnych ekopracowni rozstrzygnięta
Region » Znamy już finalistów czwartej edycji konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2018”, którego
przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.
Na konkurs wpłynęło 127
wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe
w województwie śląskim, z czego aż 68 otrzymało dofinansowanie do łącznej kwoty 1 994
008,12 zł.
Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim róż-

norodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup
wiekowych uczniów. Istotnym
kryterium wyboru był także
pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zapro-

Blisko pół miliona złotych

ponowanych rozwiązań. Pod
uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę
uczniów. Pełna lista placówek,
które otrzymały dofinansowanie na stronie WFOŚiGW.
WFOŚiGW w Katowicach

kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa. Dofinansowanie na łączną kwotę 47,5
tys. zł otrzymało 7 projektów.
Program Owca Plus realizowany jest przez Samorząd
Województwa Śląskiego od 2010
roku. Jego nadrzędnym celem
jest ochrona środowiska przyRegion » Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął dwa konrodniczego i zachowanie biokursy w ramach programu Owca Plus. Pierwszy konkurs ma
różnorodności wskazanych tena celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez
renów, poprzez przywrócenie
i utrzymanie wypasu owiec na
prowadzenie wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan
wskazanych halach i polanach
górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury
górskich oraz murawach.
Po latach realizacji prograKrakowsko-Częstochowskiej. Zadanie dotyczy ochrony czynnej
mu zaobserwowano zahamobioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (trawanie sukcesji wtórnej, zwiękdycyjnego, szałaśniczego) owiec ras lokalnych oraz popularyzację szenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec
„Szlaku bacówek Programu Owca Plus”.
oraz częściową zmianę składu
runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie
pasterstwem i czynną ochroną
przyrody wśród turystów.
Program przewiduje ochronę najcenniejszych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wskazanych przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa
Śląskiego) poprzez powstrzymywanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską. Zakłada także kultywowanie tożZgodnie z warunkami kon- Transhumacyjne „Ochrona samości kulturowej związanej
kursu, oferta musi uwzględniać przyrody i krajobrazu hal i po- z pasterstwem, krzewienie trawypas owiec ras lokalnych na lan górskich Beskidów poprzez dycji kultury ludowej, rozwój
nie mniej niż 550 ha hal i polan prowadzenie ekstensywnego rzemiosła i przetwórstwa prona terenie Beskidów.
i kulturowego wypasu owiec”. duktów pochodzenia owczego
W tym roku dofinansowanie
Celem drugiego konkursu i koziego.
na kwotę 440 tys. zł otrzymał jest pielęgnowanie i rozwijanie
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projekt Fundacji Pasterstwo tożsamości lokalnej, ekologii,

na Owcę Plus

Włączamy się w kampanię

„Więcej niż energia”

Region » Województwo Śląskie podpisało porozumienie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona
Sieć. Kampania „Więcej niż energia” tworzy platformę współpracy dla podmiotów działających na
rzecz promocji i rozwoju energetyki obywatelskiej. Obecnie tworzy ją w sumie ponad 150 podmiotów: jednostek samorządowych, uczelni, organizacji branżowych i pozarządowych. Teraz dołącza do
nich Województwo Śląskie po formalnym podpisaniu porozumienia ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
- Jak najbardziej zgadzamy się z podstawowymi postulatami kampanii mówiącymi między innymi o konieczności przejrzystych regulacji
wspierających inwestowanie
w produkcję energii elektrycznej i ciepła – nie ma wątpliwości sygnatariusz porozumienia
Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.
- Społeczeństwo oczekuje rozwiązań, które pozwolą na jego
aktywne uczestnictwo w rynku
energii - zarówno osobom prywatnym, ale również instytucjom i przedsiębiorstwom spoza
sektora energetycznego” – przekonuje z kolei Joanna Furmaga,
prezes Związku Stowarzyszenia
Polska Zielona Sieć.

Powstanie ruchu „Więcej szeniem efektywności energeNiż Energia” w 2015 r. to odpo- tycznej i wykorzystaniem odnawiedź na stale rosnące popar- wialnych źródeł energii.
cie społeczne, jakim cieszą się
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rozwiązania związane z podno-

Warto wspierać
gospodarstwa edukacyjne
Region » Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na
projekty dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim.
Celem konkursu jest podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja tej idei
edukacji. W ramach konkursu
przewidziano promocję Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych
Województwa Śląskiego oraz
przeprowadzenie zajęć edukacjach we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład
szlaku dla dzieci i młodzieży
z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa śląskiego.
W tym roku Zarząd Woje-

wództwa Śląskiego przyznał
200 tys. zł Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego na realizacje projektu „Popularyzacja
idei edukacji w gospodarstwach
edukacyjnych oraz promocja
Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”.
Misją gospodarstw edukacyjnych jest dotarcie ze swoim
przekazem przede wszystkim
do dzieci i młodzieży szkolnej.
Młodzi ludzie poznają tam pracę rolnika, źródła pochodzenia
żywności i metody jej wytwarzania. Poznają wartość natu-

ralnej żywności produkowanej bez sztucznych dodatków.
Wzbogacają też wiedzę przyrodniczą. Mogą uczestniczyć w prostych zajęciach gospodarskich
i opiekować się zwierzętami gospodarskimi. Ponadto w gospodarstwach edukacyjnych realizowane są zajęcia dotyczące
dziedzictwa kulturowego wsi,
miejscowych tradycji i obyczajów, a także lekcje zawierające
elementy historii regionu.
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