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Drony za prace
o czystym powietrzu
Autorzy najlepszych prac otrzymali m.in. drony, hulajnogi i czytniki e-booków.
A było w czym wybierać, bo na konkurs plastyczny pt. „Tak dla czystego powietrza”,
organizowany przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wpłynęło 217 rysunków.

Co

ważne, wśród nagrodzonych
są uczniowie z Zabrza, Joel
i Amelia, ze Szkoły Podstawowej nr
24 w Mikulczycach. – Bardzo cieszy
nas ich sukces, gratulujemy im nagród. W naszej szkole bardzo przykładamy uwagę do edukacji ekologicznej, współpracujemy w fundacją, działającą na rzecz ochrony
przyrody – mówiła nam Barbara
Wichary, dyrektor SP nr 24.
Konkurs katowickiego WFOŚiGW
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic
środowiskowych, z terenu województwa śląskiego. Podzielono go na pięć
kategorii wiekowych: A 6-7 lat, B 8-9
lat, C 10-11 lat, D 12-13 lat oraz 14-15
lat. Łącznie wpłynęło 217 prac konkursowych. Największą konkurencję
miała grupa wiekowa 8-9 lat, w której
zgłoszone zostały 74 prace. 57 prac
znalazło się w kategorii 10-11 lat, a 44
w kategorii 12-13 lat. W najmłodszej
wiekowo kategorii, 6-7 lat, znalazły
się 23 prace, a w najstarszej, 14-15
latków, zgłodzono 19 prac.
- Zainteresowanie konkursem
przeszło nasze najśmielsze oczeki-

Nagrodzone prace zabrzan, Joela i Amelii
z SP 24 w Zabrzu. | Fot. www.wfosigw.katowice.pl.
wania. Byśmy mogli wszystkie prace zobaczyć jednocześnie, byliśmy
zmuszeni ułożyć je na jednym z naszych korytarzy. Wszystkie prace są
przepiękne, tym bardziej więc trudno było wybrać te naszym zdaniem
najlepsze – mówi przewodnicząca
jury Aleksandra Kuszka, dyrektor
Biura WFOŚiGW w Katowicach.
- Jednym z priorytetowych działań
Funduszu jest edukacja ekologiczna
wśród najmłodszych. Takie konkursy promują wśród dzieci i młodzieży
postawy proekologiczne, uświadamiają młodemu pokoleniu o tym,

jaka jest rola i miejsce człowieka
w środowisku, kształtują odpowiedzialny stosunek do świata, roślin
i zwierząt, promują życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Pokazują też, jak bardzo szkodliwa
dla naszego zdrowia i życia jest niska emisja – informuje Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach, na internetowej stronie funduszu.
/KW/

Ekologiczny kalendarz

Ciekawostki o przyrodzie

Warto zajrzeć do kalendarza ekologicznego, który przygotowało Centrum Edukacji Ekologicznej
w Zabrzu. Od początku grudnia, codziennie, prezentuje garść ciekawostek i porad.

O

czym można przedla swojej Rodziny smaczczytać w ekologiczną i zdrową herbatę z wynym kalendarzu? Jest
korzystaniem herbaty liściana przykład odpowiedź
stej, do której dodaj imbiru
na pytanie czy herbata
i sparzonej skórki pomarańjest zdrowa? - Najlepsza
czy. Możesz również podaherbata, czyli taka, która
rować bliskim samodzielnie
ma wszystkie właściwoprzygotowaną herbatę ziości przypisane herbatom,
łową, która z pewnością bęto herbata liściasta. Składzie smaczna i zdrowa! Zajda się ona głównie z carzyj do instrukcji jak prosto
łych liści. W typowych toją wykonać :) – czytamy pod
rebkach płaskich, liście
datą 14 grudnia.
herbaty są rozdrobnione
Ekologiczny kalendarz z Centrum Edukacji Ekologicznej przy
Ekologiczny kalendarz
Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, z ciekawostkami
(jeżeli w ogóle są) poza
udostępniony jest na stronie
przyrodniczymi na każdy dzień. | Fot. arch MOB.
tym jest tam kurz i opiłzabrzańskiego Ogrodu Botaki. Susz w torebkach jest
nicznego: www.mob.zabrze.
dużo tańszy niż herbaty liściaste. tam gdzie występuje kurz i opił- pl, w zakładce „Aktualności” oraz
Przypominamy, że każda herba- ki z pewnością takiego działania na ogrodowym Facebooku.
ta ma działanie lecznicze jednak nie ma! Dlatego dzisiaj przygotuj
/KW/

Komunikat WFOŚiGW

Zielone czeki rozdane

Zielone czeki, czyli nagrody za działalność na rzecz
ochrony środowiska, przyznawane przez WFOŚiGW
w Katowicach, zostały rozdane. W tegorocznej edycji
przyznano cztery czeki oraz pięć wyróżnień.

S

tatuetki wręczono
w trzech z pięciu
kategorii: „Ekologiczna osobowość roku”,
„Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej”.
- W dwóch kategoriach
- „Ekogmina roku” oraz
„Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku” Kapituła rekomendowała
nieprzyznanie nagród.
Uznaliśmy, że niestety
zaangażowanie gmin
jest jeszcze zbyt małe,
a poza tym żadna ze
zgłoszonych do konStatuetka konkursu „Zielone czeki”. | Fot. www.wfosigw.katowice.pl.
kursu nie wyróżniała
się na tle innych. Jedynie Wyróżnienie otrzymała Gmina Intelektualną Koła w Pszczynie z sieOlsztyn, za jej ekologiczne działania dzibą w Piasku, w kategorii „Progra– wyjaśnia Przewodnicząca Kapituły my i akcje na rzecz ochrony przyrody
Zielonych czeków Izabela Domoga- oraz edukacji ekologicznej”. Stowała, Członek Zarządu Województwa rzyszenie działa w zakresie edukacji
Śląskiego.
ekologicznej, promując zdrowy i eko„Ekologiczną osobowością roku” logiczny tryb życia i dbałość o śrozostał Dariusz Tlałka z Kęt, który dowisko naturalne. Zorganizowało
otrzymał Zielony Czek na 10 tys. zł akcję zbierania puszek i plastików
(do nagrody nominował go Uniwer- o zasięgu powiatowym, prowadzi
sytet Śląski). Jako „naukowiec nie- eko ogród warzywny, wykonuje naprofesjonalny”, ale pasjonat przyro- sadzenia drzew i krzewów, prowadzi
dy wydał liczne publikacje naukowe odzysk wody deszczowej i stworzyło
i popularno-naukowe w dziedzinie również ogród sensoryczny. W ekolopteridologii (nauki o paprotnikach). giczne działania Stowarzyszenia bezJest członkiem Polskiego Towarzy- pośrednio zaangażowani są również
stwa Botanicznego. Jego zaintere- podopieczni z niepełnosprawnością
sowania zaowocowały m.in. odkry- intelektualną, dla których jest to takciami nowych stanowisk gatunków, że forma zajęć.
podaniem pierwszych notowań wyW tej kategorii kapituła zaproponostąpienia gatunków w Polsce, znale- wała przyznanie jeszcze jednej nazieniem i udokumentowaniem no- grody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji
wego taksonu paproci. Jego zbiory na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”.
wzbogaciły zielniki naukowe UŚ Od ponad 20 lat realizuje również
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wy- liczne programy edukacji ekologiczróżnienia otrzymali Anna Tropper nej dzieci i młodzieży. W pracach
z Potępy, za głębokie zaangażowanie edukacyjnych wykorzystuje wysow ekologię i edukację ekologiczną kiej jakości merytorycznej wydawdzieci i dorosłych oraz Daniel Kieł- nictwa własne. Fundacja prowadzi
piński z Katowic, za opracowywanie systematyczny, profesjonalny moautorskich programów warsztatowo- nitoring zdrowotny narażenia dzieci
-edukacyjnych.
na kontakt z ołowiem.
Inwestycją proekologiczną roku
Wyróżnienie w tej kategorii otrzyuznano kompleksową termomoder- mało Stowarzyszenie ECODRIVE
nizację schroniska dla bezdomnych z Bielska-Białej, za wdrażanie nozwierząt. 20 tys. zł otrzymało Miasto wych standardów eksploatacji flot
Katowice. Wyróżnione zostało Mia- pojazdów służbowych, mających
sto Kalety za projekt „Utworzenie na celu zmianę nawyków techniki
jazdy kierowców, w oparciu o zasakaletańskiej pasieki edukacyjnej”.
Zielony czek o wartości 20 tys. zł dy ecodrivingu.
otrzymało Polskie Stowarzyszenie
Pełna treść tego komunikatu na:
na rzecz osób z Niepełnosprawnością www.wfosigw.katowice.pl
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