
 74 	 Lady ’s 	CLub 	 • 	n r 57  /  2018

z a g r a j m y  w  z i e l o n e
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ekolonadia w kłobucku to przykład nowoczEśniE wyposażonEj pracowni do nauki przyrody

Zielona sfera w prZysZowicach, gmina gierałtowice • pracownia w wodZisławiu Śląskim jest naprawdę Zielona, nauka w niej to prZyjemnoŚć

Nowe ZieloNe PracowNie
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Kolejne szkoły w naszym regionie docze-
kały się ostatnio – dzięki finansowemu 

wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach – otwarcia Zielonych Pracowni. 
Zadowoleni są uczniowie w Przyszowicach 
oraz SP nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzi-
sławiu Śląskim – mogą już korzystać z nowo-
czesnej Eko-Stacji, którą uroczyście otwarto 
na początku listopada. Stara pracownia 
przeszła kapitalny remont. Kupione zostały 
mikroskopy, ławki, krzesła, pomoce dydak-
tyczne i multimedia, żeby młodzież mogła 
rozwijać wiedzę na temat ekologii, a także 
poznawać przyrodę najbliższego otoczenia. 
Otwarta została także Zielona Pracownia 
w SP im. Jana Klicha w Wieprzu. Dzięki do-
finansowaniu z WFOŚiGW i Urzędu Gminy 
w Radziechowych-Wieprzu szkoła może 
poszczycić się klasą Hydro-Eko-Life do zdo-

Budki dla ptaków i nietoperzy
Na zakup karmy, czyszczenie 

budek lęgowych, wywie-
szenie nowych budek dla pta-
ków i nietoperzy przeznaczona 
zostanie dotacja Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, jaką otrzymało 
niedawno Nadleśnictwo Świer-
klaniec. Kwota ok. 16,5 tys. zł 
wspomoże w ciągu roku ochro-
nę zagrożonych rodzimych ga-
tunków ptaków i nietoperzy. Jak 
poinformował tygodnik „Gwa-
rek” w Tarnowskich Górach, 

na terenie nadleśnictwa wystę-
pują rzadkie i chronione gatunki 
ptaków i nietoperzy, dla których 
należy stworzyć optymalne wa-
runki bytowe i lęgowe. Chodzi 
o puchacze, sóweczki, uszatki, 
włochatki, sikorki bogatki, mo-
draszki, pełzacze, muchołówki, 
pleszki. Głównym czynnikiem 
zagrażającym tym gatunkom 
jest degradacja siedlisk. Nadle-
śnictwo Świerklaniec to lasy w II 
i III strefie uszkodzeń przemy-
słowych, dlatego konieczna jest 
przebudowa drzewostanu. Fo
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bywania wiedzy przyrodniczej. W pracowni 
odbywają się lekcje chemii, biologii, przyro-
dy, fizyki i geografii. Uroczyście otwarta zo-

stała też Ekolandia w Zespole Szkół nr 2 im. 
Jana Długosza w Kłobucku. Nauka w świet-
nie wyposażonej sali to czysta przyjemność.
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uczEstnicy MłodziEżowEgo kongrEsu kliMatycznEgo

dyskusja o sMogu w czasiE katowickiEgo kongrEsu
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ZWYCIĘZCY
Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli 
wFoŚigw, nFoŚigw i naukowców wyło-
niła zwycięzców. w tym roku zostali nimi 
uczniowie iii lo w Piotrkowie Trybunalskim, 
zespołu Szkół akademickich Politechniki 
wrocławskiej i lo w Boguchwale. laureatem 
konkursu w naszym regionie zostali ucznio-
wie z zespołu Szkół w Czerwionce-leszczy-
nach. gratulujemy!

CZYSTE POWIETRZE  
w internecie

www.portal.wfosigw.katowice.
pl/strona-glowna-programu
www.nfosigw.gov.pl/czyste
-powietrze/dofinansowanie-/
osiem-krokow-do-dofinanso-
wania
www.youtube.com/results?se-
arch_query=czyste+powietrze
www.miastodobrejenergii.pl/
aktualnosci/program-czyste
-powietrze/
www.powietrze.gios.gov.pl/
pjp/current
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przesłanie klimatyczne
W czasie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich Pol-Eco-System odbył 
się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, bę-
dący jednocześnie finałem konkursu Mło-
dzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla Przy-
szłości, ogłoszonego we wrześniu br. Jego 

organizatorami były Wojewódzkie Fun-
dusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, współorganizatorem – Między-
narodowe Targi Poznańskie, a partnerem 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i kongresu było zachęcenie 
młodzieży szkół średnich do sformułowa-
nia swojego punktu widzenia na zmiany 
klimatyczne i oczekiwań względem władz 
w tym zakresie, właśnie poprzez opracowa-
nie Młodzieżowego Przesłania Klimatyczne-
go dla Przyszłości.
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NIE jESTEśmY klOCkamI
Z powodu rakotwórczego powietrza 
co roku przedwcześnie umiera ok. 50 
tys. osób. Fundacja Ekologiczna Arka  
w Bielsku-Białej zorganizowała 14 
listopada z okazji Dnia Czystego Po-
wietrza happening, w czasie którego 
przedstawiła w formie klocków ofiary 
smogu. Życie ludzkie to nie zabawa,  
a my nie jesteśmy klockami, którymi 

można się bawić – twierdzi-
li młodzi ekolodzy. Warto 
przyłączyć się do akcji na 
stronie www.dzienczyste-
gopowietrza.org.

W czasie 8. Europejskie-
go Kongresu Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw od-
była się sesja Polska bez smogu, 
którą prowadził Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Uczestniczyli 
w niej m.in. minister środowi-

ska Henryk Kowalczyk, prezes 
WFOŚiGW Tomasz Bednarek, 
a także eksperci z resortu energii,  
NFOŚiGW, PGNiG i samorzą-
dów śląskich. WFOŚiGW w Ka-
towicach z innymi wojewódzki-
mi funduszami od 19 września 
przyjmuje wnioski dotyczące 
poprawy efektywności ener-

sMoG ZabiJa

getycznej, zmniejszenia emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń. 
Tylko w ciągu pierwszego mie-
siąca trwania programu Czyste 
Powietrze mieszkańcy Polski 
złożyli ponad 6,2 tys. wniosków 
– poinformowała wiceprezes 
NFOŚiGW, Anna Król. Program 
będzie realizowany do roku 
2029, łączne środki przewidzia-
ne na dofinansowanie wynio-
są 103 mld zł. W 2019 r. resort 
środowiska chce rozpocząć pra-
ce nad programem antysmo-
gowym obejmującym budynki 

wielorodzinne – zadeklarował 
minister Henryk Kowalczyk.


