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Nagrody dla EkoAktywnych

Fot. www.wfosigw.katowice.pl

Blisko sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody dla organizacji
pozarządowych. Uroczysta gala odbyła się 30 maja w Parku Śląskim w Chorzowie.

EkoAktywni to obok Zielonych Czeków, największa impreza katowickiego Funduszu gdzie nagradza się
proekologiczne postawy. Tym razem
nie nagradzano indywidualnych
osób, a organizacje pozarządowe za

działalność w zakresie prowadzenia
edukacji ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego w regionie. Jury oceniało działalność z ostatnich 3 lat. Pod uwagę
brano między innymi różnorodność

prowadzonych działań z zakresu
edukacji ekologicznej, ochrony
przyrody i profilaktyki zdrowotnej i
przeprowadzone akcje edukacyjne.
- Choć nagradzamy organizacje, liczymy, że odwiedzą nas tu w parku także
najmłodsi – mówił Andrzej Pilot,
prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. – Nagradzamy odpowiednie
postawy, bo wierzymy, że przeprowadzanie akcji edukacyjnych ma
sens. Chcemy, aby najmłodsze pokolenie uczyło się dbać o środowisko.
Wiele mogą się nauczyć właśnie
z akcji przeprowadzanych przez
nagradzane dziś organizacje. Mamy
nadzieje, że wiele tez nauczą się
z dzisiejszych warsztatów tu w Parku

Śląskim – mówił prezes Funduszu.
Gala katowickiego Funduszu została wpleciona w większą imprezę w Parku Śląskim pod nazwą
„EKOPARK”. Projekt ten jest
formą regionalnych obchodów
Międzynarodowego Dnia Ochrony
Środowiska, a także innych ekologicznych świąt przypadających na
przełomie maja i czerwca: Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, Europejskiego
Dnia Parków Narodowych, Światowego Dnia Ptaków Wędrownych
oraz Dnia Lasu i Zadrzewień. Podczas imprezy odbyły się: warsztaty, pokazy, koncerty oraz organizację stoisk promujących instytucje
i organizacje ekologiczne, stoiska
handlowe ze zdrową żywnością,
literaturą przyrodniczą i rękodziełem związanym z przyrodą,
konkursy wiedzy ekologicznej,
wystawy fotograficzne, prelekcje
naukowe. Odbyło się także podsumowanie konkursu na budkę
lęgową i karmnik dla ptaków.

Fot. www.wfosigw.katowice.pl

Więcej informacji
o tematyce ekologicznej
na www.chorzowianin.pl
w dziale „EkoChorzów”

Jury Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodziło następujące organizacje:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach Nagroda:
25 000,00
2. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie Nagroda: 25.000,00
3. Polska Izba Ekologii w Katowicach Nagroda: 25.000,00
4. Stowarzyszenie z Nauką
w Przyszłość Nagroda:
15.000,00
5. Fundacja Ekologiczna „ARKA”
w Bielsku-Białej Nagroda:
15.000 zł

6. Stowarzyszenie SOPEL w Będzinie Nagroda: 15.000 zł
7. Polski Klub Ekologiczny
w Krakowie Koło Miejskie
w Gliwicach Nagroda: 7.500 zł
8. Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej Nagroda:
7.500 zł
9. Stowarzyszenie Nasze Kalety Nagroda: 7.500 zł
10. Polski Klub Ekologiczny, Koło
w Skoczowie Nagroda: 1.000 zł
11. Stowarzyszenie dla Natury
„WILK” w Godziszce Nagroda: 1.000 zł

Przedszkole o zapachu lawendy
Na skwerze przy Przedszkolu Integracyjnym nr 12 kwitną m.in. jabłonie, lawenda, a nawet czosnek.
– Przebywanie w naszym nietypowym ogrodzie będzie dla maluchów formą terapii. Oddziaływanie na wszystkie zmysły jest
szczególnie ważne dla zapewnienia rozwoju dzieci ze spektrum
autyzmu – wyjaśnia Maria Ostrowska, dyrektor Przedszkola nr 12.
Do chorzowskiej placówki uczęszcza 30 dzieci niepełnosprawnych,
w tym 23 autystyków. Od 17 czerw-

ca maluchy mogą nie tylko z bliska
obserwować zmieniającą się przyrodę, ale przede wszystkim: wąchać, dotykać, słuchać i smakować.
Podstawą strefy kolorów są różnobarwne krzewy, drzewa owocowe i kwiaty. Najciekawsze
zapachy docierają z ziołowego
ogródka, a „ścieżkę dźwiękową”
zapewniają szumiące liście, trawy oraz fontanna.

Dofinansowanie letniego wypoczynku
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął
12 czerwca 2015 roku decyzję o
dofinansowaniu zadań dotyczących profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej w
okresie wakacji. Fundusz przeznaczy na ten cel ponad 720 tysięcy złotych. Z dofinansowania skorzysta 4 100 dzieci, które wyjadą
do miejscowości czystych ekologicznie – nadmorskich, górskich
oraz do miejscowości na terenie
województwa śląskiego.
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, pro-

gramu edukacji ekologicznej lub
programu regionalnej edukacji
przyrodniczej i ekologicznej (w
przypadku wyjazdów dzieci na
obszar województwa śląskiego),
w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe,
wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym
ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków
narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne,
zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów
plastycznych itp.
www. wfosigw.katowice.pl
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