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WFOŚiGW
Aktualności

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

Sukces na szczycie klimatycznym Otwarcie Zielonej Pracowni
COP24 - podsumowanie w Rybniku
Region » W sobotę 15.12.2018 r., po dwóch tygodniach dyskusji i negocjacji, udało się osiągnąć porozumienie wszystkich państw ONZ, tym samym Szczyt klimatyczny COP24 zakończył się.
W trakcie Konferencji przedyskutowano cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych, jak
też bardzo szczegółowych i technicznych – składających się na
skomplikowany i trudny dokument. Wśród nich znalazły się
m.in. finanse, transparencja czy
adaptacja. Ostatecznie przyjęto
„Pakiet Katowicki” (zwany również Katowicką Księgą Reguł), tj.
„mapę drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015
r., w którym państwa zobowiązały się do określonych działań
na rzecz klimatu.
Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty
w postaci domknięcia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia. Zgodnie
z podpisanym dokumentem zadaniem poszczególnych państw
uczestniczących w COP24 bę-

dzie podjęcie działań na rzecz
zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza lub 1,5 stopnia Celsjusza, czyli powyżej średniej
temperatur sprzed rewolucji
przemysłowej. W porozumieniu
zwrócono też uwagę na pochłanianie dwutlenku węgla przez
żywe zasoby przyrodnicze, np.
lasy. Co ważne kompromis ten
wyznacza również jednolite
standardy pomiaru zmian klimatycznych i wprowadza mechanizmy wsparcia biedniejszych krajów, które mają kłopoty z ograniczeniem emisji
gazów cieplarnianych.
W Katowicach, w ramach
COP24, pojawiły się liczne głowy państw, szefowie rządów
oraz prawie 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych
z całego świata. Dzięki porozu-

EMAS - in practise
Region » Na zakończenie COP24 przedstawiciele Funduszu wzięli
udział w side event „EMAS - in practise”. Wydarzenie to miało na celu
przybliżenie istotnej roli ekozarządzania i audytu EMAS. Sesja ta została
podzielona na dwie części: galę wręczenia nagród oraz konferencję.

VIII Ogólnopolska Noc
Biologów w Katowicach
11 stycznia 2019 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
włącza się już ósmy raz w ogólnopolską akcję Noc Biologów,
organizowaną przez wydziały przyrodnicze w całej Polsce. Nadchodząca, VIII edycja
Nocy Biologów w Katowicach

odbędzie się pod hasłem Żywa energia. Rozpoczyna ona
edukacyjny maraton w Katowicach, połączony z 3. Śląskim
Festiwalem Nauki KATOWICE. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Dyrektor
Generalny 3. Śląskiego Festiwalu Nauki, prof. dr hab. Ry-

mieniu, jakie przy ich ogromnym zaangażowaniu osiągnięto, Katowice stały się po Kioto
i Paryżu bardzo istotnym punktem w drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej. W Regułach Katowickich
poszczególne państwa przyjęły
ścieżki, którymi każde z nich będzie podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.
Władze Katowic poinformowały, że w dwutygodniowym
szczycie klimatycznym COP24
wzięło udział ponad 21,5 tysiąca
osób, które reprezentowały prawie 200 państw z całego świata.
Wśród uczestników byli również
członkowie Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach wraz z delegacją
pracowników.
WFOŚiGW w Katowicach
Zarząd WFOŚiGW – Tomasz
Bednarek oraz Adam Lewandowski mieli zaszczyt odebrać
z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy
certyfikat EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznawane
jest organizacjom najdłużej
zarejestrowanym w rejestrze
EMAS. WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego jako jeden
z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze
krajowym od 31.01.2007 r.
WFOŚiGW w Katowicach
szard Koziołek, prorektor ds.
kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Uroczysta inauguracja Nocy Biologów rozpocznie się
o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy
ulicy Bankowej 9. Uświetni ją
występ Chóru Szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Będzinie. Wykład
inaugurujący VIII Noc Biologów w Katowicach wygłosi dr Marcin Lipowczan, biofizyk. Dowiemy się ile ener-

30 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła
II w Rybniku odbyło się otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Zielona
Akademia”. W uroczystej gali
wzięła udział Izabela Kloc - Poseł na Sejm RP oraz Zastępca
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - Adam Lewandowski. Zgodnie z założeniami
Konkursu Zielona Pracownia
2018, sala została wyremontowana oraz doskonale wyposażona. Zakupione zostały między

innymi sprzęty audiowizualne,
multimedialne, edukacyjne czy
laboratoryjne, a także zupełnie
nowe meble. Placówka odznaczała się ciekawym projektem
wnętrza i bogactwem pomocy
dydaktycznych.
„Zielona Akademia” zdecydowanie pozwoli rozwijać ogól-

ne zainteresowania naukami
przyrodniczymi, umożliwi eksperymentowanie, obserwację
przyrody i przybliży poznanie
zasad pracy naukowej każdemu z uczniów rybnickiej szkoły.
WFOŚiGW w Katowicach

Czy wilk taki straszny?
Region » Ostatnie tygodnie przyniosły liczne informacje o aktywności wilczych watah w różnych
częściach naszego kraju, wywołując dyskusje na temat tego gatunku w kontekście bezpieczeństwa
społecznego i powodując niepokój wśród ludzi o własne bezpieczeństwo. Biorąc to pod uwagę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zdecydował o konieczności przeprowadzenia w poszczególnych
województwach szkoleń, dotyczących łagodzenia konfliktów na linii człowiek-wilk, a skierowanych do
przedstawicieli gmin oraz innych jednostek, mających kompetencje do reagowania w ewentualnych sytuacjach kryzysowych.
Program spotkania obejmował
trzy bloki zagadnień:

22 listopada 2018 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie,
zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Wśród blisko
pięćdziesięciu uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych,
zespołów parków krajobrazowych oraz inspektoratów weterynarii z trzech województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego.

Wiejskiego.
 Aspekty prawne dotyczące
 Informacje z zakresu bioochrony gatunkowej omalogii wilka prezentowane
wiała Monika Stanicka z Wyprzez dr. hab. Sabinę Piedziału Ochrony Przyrody
rużek - Nowak i dr. Roberta
i Obszarów Natura 2000 ReMysłajka ze Stowarzyszenie
gionalnej Dyrekcji Ochrony
dla Natury „Wilk”.
Środowiska w Katowicach
 Zasady używania broni palRDOŚ w Katowicach
nej, o których mówił dr Bartłomiej Popczyk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa

gii potrzebuje człowiek żeby
przeżyć, a ile do korzystania
ze zdobyczy cywilizacyjnych.
Czy padnie odpowiedź na pytanie skąd pozyskujemy energię
i czy może jej zabraknąć? Gościem specjalnym inauguracji
będzie Marcin Jałowy z TVP
Katowice, który zaprosi nas za
kulisy programu EKOAGENT.
Po inauguracji zainteresowani zaproszeni zostaną do sal
i laboratoriów w obu budynkach
Wydziału (ul. Bankowa 9, ul. Jagiellońska 28), gdzie będą mogli wziąć udział w zajęciach

laboratoryjnych, warsztatach
i pokazach. W programie znajdą się także interesujące wykłady, między innymi o energii
wykorzystywanej przez ptaki
podczas ich wędrówek i przyrodzie obszarów geotermalnych Islandii. Na uczestników
czekają quizy i konkursy z nagrodami. Żywą energię będzie
można odczuć podczas Nocy
Biologów także dzięki wsparciu Partnerów i Sponsorów, do
grona których zalicza się także
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach.

Po wyczerpujących zajęciach odpocząć będzie można
w BIO – kawiarenkach, gdzie
czekać będzie ciasto marchewkowe i krzepiąca herbatka, a także odkrywać labirynty
korytarzy w budynku przy ul.
Jagiellońskiej 28, aby dotrzeć
do eksponatów trzech wystaw.
Dodatkowymi atrakcjami będą:
porady dietetyka (ul. Bankowa
9) i możliwość zbadania wzroku
(ul. Jagiellońska 28).
RDOŚ w Katowicach

