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

W 2017 roku Fundusz przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci 5,5 mln zł
biły zielniki, sprzątały las i go poznawały. Teraz, jak pojadą na wycieczkę z rodzicami czy dziadkami na pewno zwrócą uwagę, jeśli Ci będą chcieli pozostawić śmieci w lesie. I trudno
będzie zawstydzonym rodzicom nie
zweryfikować swojego postępowania, a przecież o to nam chodzi - powiedział podczas wizyty w Wapienicy
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Podczas pobytu na obozach trwa realizacja programu profilaktyki zdrowot-

Wakacje z Funduszem
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ziennikarze śląskich mediów gościli w Ośrodku Harcerskim w malowniczej dzielnicy BielskaBiałej - Wapienicy u podnóża Beskidu Śląskiego. Była to okazja do odwiedzin i przekonania się na własne
oczy, w jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. W wyjeździe wzięli udział: Andrzej Pilot
- prezes Funduszu, Stanisław Gmitruk - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Bernard
Błaszczyk - regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Z ZHP wypoczywa 13 tys. dzieci
w różnych ośrodkach w Polsce nad
morzem, jeziorami oraz w górach.
Dzięki wsparciu Funduszu ponad
3,5 tys. dzieci otrzymało dofinansowanie do wyjazdu i mogło z niego skorzystać - powiedziała hm. Anna Peterko komendant śląskiej chorągwi.
W 2017 roku Fundusz przeznaczył na
dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej
dzieci 5,5 mln zł (w tym: zielone szkoły,
profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych).
Do 26 czerwca, na ten cel wydatkował
już 1 653 150 zł. W tym roku skorzystało i skorzysta z tych form wypoczynku
około 9,5 tys. dzieci. Wyjazdy są organizowane główne do miejscowości nadmorskich, na terenie woj. śląskiego
oraz sporadycznie w: wielkopolskim,

opolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko - mazurskim, podkarpackim,
świętokrzyskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz podlaskim.
- Kto, jeśli nie dzieci są najlepszymi recenzentami naszych zachowań
wobec środowiska. Na obozie już ro-
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olejny już raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
nagrodził organizacje, które przejawiają największą aktywność w zakresie
działań na rzecz edukacji ekologicznej.
Wśród wyróżnionych pierwszą nagrodą
w wysokości 10 tys. zł znalazł się Śląski
Ogród Botaniczny w Mikołowie.
- Czujemy się wyróżnieni jako instytucja i cieszymy, że nasza praca jest
doceniana przez WFOŚiGW w Katowicach. Nagroda ta jest potwierdzeniem, że edukacja w naszym Ogrodzie
jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że nagroda ta, przyznawania niemal rokrocznie, jest także dostrzeżeniem, że nasze działania edukacyjne

rozwijają się w sposób bardzo dobry,
zapewniający różnorodność zajęć oraz
ich dostosowanie do odbiorców w różnym wieku - powiedział Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Pierwszy raz nagrody te wręczone
były w 2008 roku i do tej pory Fundusz
uhonorował 164 organizacje, przeznaczając na ten cel prawie 2 miliony złotych.

Ponadto nagrodzono:
I Nagroda - 10 tys. zł): Stowarzyszenie Sopel, Fundacja Ekologiczna ARKA, Polska Izba
Ekologii, Liga Ochrony Przyrody Okręg w Częstochowie, Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Fundacja Park Śląski, Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej,
II. Nagroda - 5 tys. zł: Stowarzyszenie Nasze Kalety, Ustroński Klub Ekologiczny, Szkolne Koło LOP - EKO - BOOM przy Zespole Szkół w Radziechowach, Stowarzyszenie EkoGmin10 w Gliwicach, Klub Ekologiczny Zielony Chemik przy Zespole Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie „Z Nauką
w Przyszłość „ w Katowicach, Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, Koło Przyrodnicze przy Szkole Podstawowej w Czekanowie.

nej, edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej
i ekologicznej (w przypadku wyjazdów
dzieci na obszar województwa śląskiego), bowiem środki Funduszu są właśnie na ten cel.
- Do dzieci z wiedzą trzeba trafić poprzez zabawę, wspólne działanie i tak to staramy się robić. Nie ma
mowy o wykładach czy prelekcjach,
wszystko musimy przekazać w atrakcyjnej dla dzieci formie, by zapamiętały i chciały stosować na co dzień - wyjaśniają harcerze.
Fundusz dofinansowuje wyjazdy zorganizowane do miejscowości czystych
ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości, wydaną na podstawie
art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235). Fundusz
dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na terenie kraju. Oprócz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej wakacje ze wsparciem Funduszu
organizuje Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko - Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy dla
około 2,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.

Letni konkurs z nagrodami

Ś

ląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza do udziału w konkursie
fotograficznym „Lato, przyroda i ja”
współfinansowanym przez WFOŚiGW w Katowicach. Fotografie należy nadsyłać w for-

mie cyfrowej wraz z kartą zgłoszeniową na
adres e-mailowy: konkurs@sibg.org.pl, w tytule wpisując: Konkurs fotograficzny „Lato,
przyroda i ja”. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 3 września 2017r.

