
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach po raz ko-

lejny zaprosił szkoły podstawowe (kla-
sy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjal-
ne z terenu województwa śląskiego do 
udziału w konkursie Zielona _Pracow-
nia_Projekt. W ten sposób Fundusz 
chce nagrodzić projekty ekopracow-
ni, których przyszła realizacja pomoże 
uczniom z naszego regionu efektywnie 
i przyjemnie uczyć się i podnosić świa-
domość ekologiczną. W ubiegłorocz-
nej i obecnej edycji konkursu zainte-

resowanie było ogromne. Tegoroczna 
pula nagród to ponad 131 tys. zł. Jury 
wybrało projekty z 19 szkół i wsparło je 
finansowo. Ponadto przyznało 5 wyróż-
nień obdarowując placówki sprzętem, 
m.in. projektorem multimedialnym, ta-
bletem, laptopem, aparatem fotogra-
ficznym czy mikroskopem. Wśród na-
grodzonych projektów znalazł się je-
den z naszego powiatu. Dofinansowa-
nie w wysokości w 7500 zł trafi do Gim-
nazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Orzeszu - Gardawicach na projekt 
pracowni przyrodniczo-laboratoryjnej 
zatytułowanej „Zielona strefa”. 

...oraz w Pilchowicach.

Dzięki funduszom z ubiegłorocznego konkursu Zielona_Pracownia 
powstały ekopracownie w szkołach w Pańkach...

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

Śląski Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie zaprasza na wyjątko-
wą, fotograficzną wystawę ple-

nerową - poświęconą grzybom. Pięk-
ne okazy utrwalone w obiektywach 
mistrzów budzą w nas zachwyt. Na 
wystawę „Grzyby - mistrzowskie 
rzeźby natury” zorganizowaną ra-
zem z Polskim Towarzystwem Myko-
logicznym w ramach kampanii Róż-
norodność - potęga życia dofinanso-
waną przez WFOŚiGW w Katowicach 
złożyło się 80 mistrzowskich makro-
fotografii wybitnych fotografów przy-
rody i jednocześnie jej wielkich miło-
śników: Barbary Kudławiec, Aleksan-
dry Radołowicz-Nieradzik i Bogusła-
wy Jankowskiej oraz Mirosława Wan-
tocha-Rekowskiego, Tadeusza Bziu-
ka, Romualda Cichosa, Marcina Ka-
retty, Konrada Wiśniewskiego, Jaro-
sława Szkodzika, Marka Siwulskiego 
i Mateusza Walczaka.

Zachęcamy do przyjrzenia się róż-
norodności świata grzybów, świata 
niezwykle fascynującego i zaskakują-
cego swym bogactwem form, kształ-
tów i kolorów. A interesujące opisy do 
zdjęć, przygotowane przez naukow-

ców z Polskiego Towarzystwa Mykolo-
gicznego, z całą pewnością wiele wy-
jaśnią i pozwolą zrozumieć, jak różno-
rodny to świat, znacznie bliższy zwie-
rzętom niż roślinom. Serdecznie zapra-
szamy w godzinach otwarcia Ogrodu!

W ojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

chcąc pomóc beneficjentom pilotażo-
wego projektu: „Dofinansowanie za-
dań realizowanych przez mieszkań-

ców województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji”, w rozli-
czeniu otrzymanej dotacji, uruchomił 
dwa numery telefonu, pod którym 
można zasięgnąć wszelkich infor-
macji na ten temat. Pod numerami:  

32 60 32 383 lub 32 60 32 390 dyżurują 
specjaliści, którzy pomogą wypełnić 
dokumenty i odpowiedzą na szcze-
gółowe pytania. Ponadto na stronie 
internetowej: wfosigw.katowice.pl,  
Fundusz zamieścił poradnik z in-
formacjami: jak rozliczyć dotacje  
i otrzymać pieniądze, dla osób, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach 
tego projektu. 

Jeszcze tylko do 18 listopada 
można zgłaszać kandydatów do 
konkursu „EKOKARLIK” organi-

zowanego po raz drugi przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 
Fundusz chce 
w ten sposób 
wyróżnić przed-
siębiorstwa, spół-
dzielnie oraz jed-
nostki samorządu te-
rytorialnego, samorządu 
gospodarczego z terenu woje-
wództwa śląskiego, realizujące sze-
roko pojęte przedsięwzięcia z zakre-
su ochrony środowiska. Nagrodami 
będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” 

oraz możliwość posługiwania się lo-
go konkursu i zdobytym tytułem. 

Celem Konkursu jest promocja ety-
ki ekologicznej w działaniach 

na rzecz środowiska, 
ukazywanie różno-

rodności rozwiązań  
w ochronie środo-
wiska oraz zachę-
canie do podej-
mowania działań 
na jej rzecz. Powo-

łane przez Zarząd 
Funduszu Jury na pod-

stawie zgłoszeń dokona 
wyboru laureatów. Konkurs 

rozstrzygnięty zostanie w grudniu 
2016 roku.

Szczegóły na: 
www.wfosigw.katowice.pl.

Jak rozliczyć pieniądze?

Czas na Ekokarlik

Wojewódzki fundusz 
ochrony środowiska 
i gospodarki Wodnej 

w katowicach z prezesem za-
rządu andrzejem Pilotem, na 
zaproszenie śląskiego związ-
ku gmin i Powiatów, uczest-
niczył w konwencie wójtów, 
burmistrzów i starostów, któ-
ry odbył się 24 października 
w lyskach. 

Przedstawiciele Funduszu zapre-
zentowali uczestnikom szeroką ofer-
tę skierowaną do gmin o charakterze 
wiejskim i wiejsko-miejskim. Oma-
wiano wysokość dofinansowania  
w minionych latach, w perspektywie 
2010-2015 oraz obecne możliwości 
wsparcia przez fundusz inwestycji  
z zakresu gospodarki wodnej. Mowa 
była, m.in. o inwestycjach z zakre-
su gospodarki wodnej, dofinansowa-
nych ze środków zagranicznych, wy-
mianie odcinków sieci wodociągo-
wych azbestowo-cementowych i oło-
wianych, zdegradowanych sieciach 
wodociągowych, w których wystę-

pują znaczne straty wody czy też  
o inwestycjach z zakresu dostosowa-
nia do zmian klimatu poprzez zwięk-
szanie naturalnej i sztucznej retencji 
wodnej. 

Przedstawiciele Funduszu odnieśli 
się również do środków przeznacza-
nych na ochronę atmosfery i prioryte-
tów, jakie w tym zakresie stawia sobie 
WFOŚIGW w Katowicach. Dotyczą 
one zmniejszenia niskiej emisji, po-
przez programy skierowane zarów-
no do dużych podmiotów, np. spół-
dzielni, gmin czy zakładów pracy, jak  
i osób fizycznych. Mowa była zarów-
no o termomodernizacji, jak i moder-
nizacji kotłowni, likwidacji azbestu czy 
montażu odnawialnych źródeł energii 
- kolektorów słonecznych lub ogniw 
fotowoltaicznych. Szeroko omawia-
no także formy wspierania przez Fun-
dusz przedsięwzięć gminnych w po-
staci dotacji i pożyczek oraz o sposo-
bie ich rozliczania. Ponadto podczas 
konwentu poruszany był bardzo waż-
ny temat związany z nowym Prawem 
Wodnym i wszystkimi konsekwencja-
mi jego wprowadzenia.

fundusz zaprezentował swoją 
ofertę dla gmin i powiatów

Kompleksowo 
i rzeczowo

Grzyby w obiektywie

fundusz rozstrzygnął konkurs zielona_Pracownia 2016

Zielona strefa


