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Zielone Jastrzębie

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął konkurs plastyczny

Nagrody rozdane!

L

aureaci pierwszych miejsc w konkursie „Tak dla Czystego Powietrza” odjechali z dronami i innymi niespodziankami.
- Radości nie było końca. Dzieci szczęśliwe - my także. Gratulujemy jeszcze raz
wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu, bo wszyscy mogą być
dumni ze swojego talentu. Prace są wspaniałe. Obserwujcie nasz profil, bo kolejny
konkurs zbliża się już wielkimi krokami…
- zapowiadają organizatorzy.

Jury przyznało łącznie 25 nagród
i wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrodami były, m.in. drony,
hulajnogi i czytniki e-booków. Na konkurs wpłynęło łącznie 217 prac uczniów
szkół podstawowych i podopiecznych
świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.
- Jednym z priorytetowych działań
Funduszu jest edukacja ekologiczna
wśród najmłodszych. Takie konkursy promują wśród dzieci i młodzieży postawy

proekologiczne, uświadamiają młodemu
pokoleni, 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 - tłumaczy Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach.
Konkurs 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. Największą konkurencję miała grupa B 8-9
lat, w której zgłoszone zostały 74 prace. 57
prac znalazło się w kategorii C, a 44 w kategorii D. 23 prace znalazły się w najniższej
wiekowo kategorii A, a 19 - w kategorii E.
Zwycięzcami zostali: Joel Widera, SP
nr 24, Zabrze ( kat. 6-7 lat), Julia Gaweł,
ZS nr 2, Sosnowiec (kat.8-9 lat), Iga Badora, SP nr 52, Częstochowa (kat. 10-11

lat), Zofia Janik, Katolicka SP, Czechowice Dziedzice (kat.12-13 lat), Anna Ksiądz,
SP nr 17, Katowice (kat.14-15 lat.)
- Tak olbrzymie zainteresowanie tym
konkursem przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Żebyśmy 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
Funduszu w Katowicach.

Zielone czeki rozdane
u Przyznawane przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji
Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska,
najważniejsze doroczne nagrody - Zielone czeki - rozdane.
Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu
i środowiska Michał Kurtyka. W tegorocznej, 26. edycji
Fundusz przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień.
- Pandemia koronawirusa przewróciła nasze życie
do góry nogami. 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 konkursu nie wyróżniała się na tle
innych. Jedynie Wyróżnienie otrzymała Gmina Olsztyn, za jej ekologiczne działania - wyjaśnia przewodnicząca Kapituły Izabela Domogała, członek Zarządu
Województwa Śląskiego.
Ekologiczną osobowością rok został nominowany
przez Uniwersytet Śląski Dariusz Tlałka z Kęt, który
otrzymał Zielony Czek na 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny” i pasjonat przyrody wydał
liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe
w dziedzinie pteridologii (nauki o paprotnikach).
Jest odkrywcą nowych stanowisk gatunków oraz
odnotował wystąpienia gatunków w Polsce, znalazł
i udokumentował nowy takson paproci. Jego zbiory

wzbogaciły zielniki naukowe UŚ i UJ. Wyróżnienia
otrzymali: Anna Tropper z Potępy oraz Daniel Kiełpiński z Katowic.
- W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe
logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby
fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony
środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - mówi Tomasz
Bednarek, prezes Funduszu w Katowicach.
Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych
zwierząt - 20 tys. zł otrzymało Miasto Katowice. Wyróżnione zostało Miasto Kalety za projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”.
Zielony czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie
Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku
w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. W tej kategorii,

w związku z tym, że nie wyłoniono laureatów w kategorii „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem
i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku”, Kapituła
zaproponowała przyznanie jeszcze jednej nagrody 20 tys. zł trafiło do Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad 20 lat realizuje liczne programy
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W ubiegłym
roku działania Fundacji objęły około 1350 dzieci.
Za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot
pojazdów służbowych mających na celu zmianę na-

wyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady
ecodrivingu, wyróżnione w tej kategorii zostało Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej.
Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego
czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła
ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów
znajdują się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.

