Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O Kosmosie i bioróżnorodności
Pomimo
niesprzyjającej aury
Dzień Astronomii
w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym
w Mikołowie,
zorganizowany
w ramach Śląskiego
Kalendarza
Ekologicznego,
zgromadził wielu
uczestników.

K

to pofatygował się tego
dnia na Sośnią Górę na
pewno nie żałował, bo
atrakcji było sporo. Uczestnicy
mogli wziąć udział w wielu fantastycznych pokazach i warsztatach. Był Space projekt, w wykonaniu studentów Koła Naukowego przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, podczas którego
prezentowano elektroniczne i pirotechniczne doświadczenia. Mó-

wiono także o astronomii i inżynierii kosmicznej. Planetarium
Śląskie zaprezentowało stanowisko startowe rakiet wodnych
i powietrznych. Przygotowano
ścieżkę astronauty pokazującą
życie na Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej oraz grę terenową
pod hasłem: „I Ty możesz zostać
krótkofalowcem - lot na stacje
kosmiczną” przygotowana przez
mikołowski Klub Krótkofalowców. Można było wziąć udział
w warsztatach robotyki i wielu
innych, ciekawych wydarzeniach.
Przed nami kolejna impreza
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. W niedzielę
19 maja odbędzie się Międzynarodowy Dzień Różnorodności
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Biologicznej. Start, jak zwykle
w samo południe. Dzień ten upłynie pod hasłem bioróżnorodności
i jej ochrony. Dodatkowo odbędzie się akcja Zamień Odpady na
Kulturalne Wypady, polegająca na
zbiórce odpadów elektrycznych
i elektronicznych w zamian za bilety wstępu do obiektów kultury
czy sportu.

Zielone czeki rozdane!
Już po raz 26 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki
Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się w działalności
proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Wysokość przyznanych
dotychczas nagród wynosi ponad 2,5 mln zł!

W

ielu z nominowanych ma
w swoim dorobku znakomite
osiągnięcia. Przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest
to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, ich postawach oraz akcjach
społecznych mających wpływ na to czym
oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe
otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych
środowisk, m.in. naukowcy, nauczyciele,
dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci
ochrony środowiska.
Pośród nominowanych do Zielonego
Czeku’2019 kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz

działaczy na rzecz ochrony środowiska
i popularyzacji przyrody, wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

Programy i akcje
dotyczące ochrony
przyrody
Justyna Grzeszczyk - za zaangażowanie
w realizację programów i wydarzeń ekologicznych realizowanych we współpracy
z lokalnymi organizacjami i jednostkami
edukacyjnymi podczas imprez otwartych
dotyczących ochrony przyrody, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie
czy akcji „1000 drzew na minutę”.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach
- Cieszy nas niezmiernie, że z roku na
rok Kapituła ma coraz większy problem
z wyborem laureatów, ponieważ poziom
nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone
akcje na rzecz przyrody, badania naukowe,
czy działania edukacyjne przekładać się
będą na jakość naszego środowiska.

Edukacja
ekologiczna
Józef Rzepka - za działanie proekologicznych na terenie Miasta Kalety, m.in.
wytyczenia pierwszej zielonej ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej „Do Bobrów” czy
edukowanie najmłodszych poprze opowiadanie o życiu zwierząt i korzystnym wpływie przyrody na ludzkie zdrowie.
Katarzyna Majzel-Pośpiech - za przygotowanie i realizację różnych autorskich
działań edukacyjnych w postaci: animacji, filmów oraz warsztatów oraz pikników. Zrealizowała w Katowicach ponad
60 warsztatów dla 1200 uczestników.

Szkolna edukacja
ekologiczna dzieci
i młodzieży:
Małgorzata Dyl - za edukację dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzenie zajęć hortiterapii polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii. Ponadto bierze aktywny udział
w ogólnopolskim programie ekologicznym
„Święto Drzewa”.
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Publicystyka ekologiczna:
Krzysztof Belik - za osiągnięcia z zakresu
publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat
zbiera i publikuje dane dotyczące ptaków
w lasach lublinieckich.

Działania
popularyzatorskie
i promocja postaw
proekologicznych:
Henryk Jan Dominiak - jest autorem
„zielonego” planu miasta Tychy, który odzwierciedla granice i architekturę miasta,
po której można spacerować i poznawać
jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych
obiektów architektonicznych.

Nagroda
specjalna:
Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko
- za osiągnięcia wykraczające poza poszczególne kategorie konkursowe. Prowadząc Fundację Mysikrólik - ośrodek
rehabilitacji dzikich zwierząt, przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw
proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Pomagają wrócić do natury
poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które nie miałaby szans na przeżycie. Wielka miłość do zwierząt sprawia,
że prowadzony przez nich Ośrodek jest
w gotowości do niesienia pomocy dzikim
zwierzętom.
Więcej szczegółów o nagrodzonych
i wyróżnionych na stronie WFOŚIGW
w Katowicach.

