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

- Jestem za stworzeniem 
koalicji na rzecz czystego po-
wietrza na Śląsku - powiedział 
Andrzej Pilot, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
odnosząc się do niedawnego 
apelu metropolity katowic-
kiego arcybiskupa Wiktora 
Skworca. Podczas Pielgrzym-
ki Mężczyzn i Młodzieńców 
do Piekar Śląskich hierarcha 
odniósł się do problemów wy-
nikających z zanieczyszczania 
powietrza: - Nie przyczyniaj-
my się do zatruwania się na-

wzajem - wezwał abp Wiktor 
Skworc. - Podejmijmy wspól-
ny, ekumeniczny właśnie  
i ekonomiczny, wysiłek w tym 
zakresie! W tej sprawie trze-
ba współpracy wszystkich 
podmiotów życia społeczne-
go, zwłaszcza rządu i samo-
rządu oraz poszczególnych 
właścicieli nieruchomości. 
Myślę, że to zadanie musimy 
na Śląsku wspólnie podjąć - 
mówił hierarcha.

Prezes katowickiego Fun-
duszu Andrzej Pilot przypo-
mniał, że inwestycje mające 
na celu poprawę jakości po-

wietrza są jednymi z najważ-
niejszych zadań katowickiego 
Funduszu. W ostatnich latach 
średnio około 200 mln zł rocz-
nie, czyli połowa wszystkich 
środków, którymi dysponuje 
Fundusz, jest przeznacza-
na na ten cel. - Pieniądze na 
inwestycje są. Pracujemy 
nad poprawą świadomości 
mieszkańców, którzy poprzez 
spalanie paliw złej jakości  
i śmieci przyczyniają się do 
powstawania niskiej emisji - 
powiedział prezes WFOŚiGW 
w Katowicach. Dodał, że z du-
żą satysfakcją przyjął wspar-

cie metropolity katowickiego 
dla działań podejmowanych 
m.in. przez katowicki Fundusz.

Arcybiskup Skworc zazna-
czył, że mieszkańcy regionu 
powinni tworzyć: „koalicję na 
rzecz Górnego Śląska, nie tyl-
ko w sprawach jego struktu-
ralnej przebudowy, ale także 
kulturowej i - co dzisiaj szcze-
gólnie ważne - ekologicznej”. 
Nawiązał przy tym do publi-
kowanych, m.in. przez Naj-
wyższą Izba Kontroli danych 
na temat zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce, wśród nich 
stężeń pyłów zawieszonych, 

których dopuszczalne stężenia 
przez największą liczbę dni  
w roku przekraczane są w Kra-
kowie i na Górnym Śląsku.

- Przyczyną tak wysokich 
stężeń szkodliwych pyłów 
jest niska emisja, czyli za-

nieczyszczenie pochodzące 
w dużej mierze z pieców 
przydomowych i lokalnych 
kotłowni węglowych, gdzie 
spalanie paliwa odbywa się  
w sposób nieefektywny - 
wskazał abp Skworc.

Koalicja dla czystego powietrza

Tym razem nie nagradza-
no indywidualnych osób,  
a organizacje pozarządowe 
za działalność w zakresie 

prowadzenia edukacji ekologicznej 
i promowania ochrony środowiska 
naturalnego w regionie. Jury ocenia-
ło działalność z ostatnich 3 lat. Pod 
uwagę brano, m.in. różnorodność 
prowadzonych działań z zakre-
su edukacji ekologicznej, ochro-
ny przyrody i profilaktyki zdro-
wotnej i przeprowadzone akcje 
edukacyjne.

- Nagradzamy odpowiednie 
postawy, bo wierzymy, że prze-
prowadzanie akcji edukacyjnych 
ma sens. Chcemy, aby najmłod-
sze pokolenie uczyło się dbać o śro-
dowisko. Wiele mogą się nauczyć 
właśnie z akcji przeprowadzanych 
przez nagradzane dziś organizacje - 
mówił Andrzej Pilot, prezes zarządu 
WFOŚiGW w Katowicach.

Jury Konkursu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach na-
grodziło następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskie-
go Komenda Chorągwi Śląskiej  
w Katowicach: za organizację akcji, 
m.in. Harcerskiego Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Chorzowie, „Gry 

w Zielone”, „Harcerskiego Konkur-
sy Ekologicznego”, kampanii ekolo-
gicznej „Zielona Kreatywność” czy 
akcji „Profilaktyka zdrowotna i edu-

kacja ekologiczna dla 600 dzieci z te-
renu woj. śląskiego”.

- Liga Ochrony Przyrody Zarząd 
Okręgu w Częstochowie: za orga-
nizację konkursów m.in. „Mój Las”, 
XV Regionalny Konkurs Dendrolo-
giczny pod tytułem „Znam drzewa  
i krzewy”, za organizację szkoleń  
i projektów edukacyjnych m.in. „Wy-
cieczka i warsztaty w ramach projek-
tu edukacyjnego Dni Lasu i Zadrze-

wień” i wielu innych.
- Polska Izba Ekologii w Ka-

towicach: za działalność 
w zakresie edukacji eko-
logicznej, m.in. szkolenie 
nt. „Opłaty za korzystanie 
ze środowiska”, „Obowiąz-
ki przedsiębiorców w zakre-

sie zbiorczego zestawienia da-
nych o odpadach”, za zorgani-

zowanie w 2013 r, cyklu semina-
riów w zakresie sposobów wdra-
żania nowego modelu gospodarki 
odpadami i wielu innych.

- Stowarzyszenie z Nauką w Przy-
szłość: za organizację Ogólnopol-
skiego Konkursu „Fizyka a Ekolo-
gia”, Warsztatów Objazdowych La-

boratorium Fizyki - fizyka i chemia  
w piaskownicy - Badacz Przyrody. 

- Fundacja Ekologiczna „ARKA” 
w Bielsku-Białej: za autorskiej akcje 
ekologiczne: „Listy dla Ziemi”, „Mo-
bilnego Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej - kształtowanie postaw eko-
logicznych w woj. śląskim”, kampanii 
„Nie bądź jednorazowy”. 

- Stowarzyszenie SOPEL w Rędzi-
nie: za organizację konkursu „Po-
znajmy Parki Krajobrazowe Polski”, 
warsztatów ekologicznych „Poznaj 
z bliska złe strony nielegalnego wy-
sypiska”, „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie” - czyli ochrona przyrody 
od najmłodszych lat. 

- Polski Klub Ekologiczny w Kra-
kowie Koło Miejskie w Gliwicach: za 
organizację kampanii międzynarodo-
wej „BERAS IMPLEMENTATION”, 
„Coś z niczego - Rudzinicka Pracow-
nia Rękodzieła”, „Wystawa fotogra-
fii przyrodniczej Miejskie Pszczoły”.

- Ziemia i My Centrum Edukacji 
Ekologicznej: za realizację programu 
edukacyjnego „Ekologia po sąsiedz-
ku”, projektu „Smog nasz miejski 
smok”, cyklu warsztatów „Środowisko 

przyrodnicze naszego regionu i jego 
ochrona”, programu z zakresu eduka-
cji globalnej „Środowisko - Ja i Ty”.

- Stowarzyszenie Nasze Kalety: za 
organizację zimowych zabaw spor-
towo rekreacyjnych w okresie fe-
rii dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
„Eko zjazd na byle czym”, konferen-
cji wyjazdowej w Ustroniu „Jak Eko-
log z Ekologiem”, akcji informacyjno 
- edukacyjnej „Graj w Zielonej”. 

- Polski Klub Ekologiczny, Koło  
w Skoczowie: za organizację szkole-
nia dla nauczycieli z powiatu cieszyń-
skiego nt: odnawialnych źródeł ener-
gii, Natura 2000, biogazownie korzy-
ści i zagrożenia, gospodarka odpada-
mi stałymi itp. współorganizację kon-
kursów „EKOCHEM” oraz Międzysz-
kolnego Konkursu Ekologicznego. 

- Stowarzyszenie dla Natu-
ry „WILK” w Godziszce: za tworze-
nie programów telewizyjnych m.in. 
„Las story”, „Bliżej Natury”, „Ekofilm 
2012”, prelekcji i warsztatów eduka-
cyjnych m.in. „Skarby ukryte w par-
ku Kossaków”, promowanie ekologii  
w mediach elektronicznych np. po-
przez kanał przyrodniczy na youtube.

EkoAktywni 2015
nagrodzeni!Blisko sto pięćdzie-

siąt tysięcy złotych 
przeznaczył w tym 
roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Katowicach 
na nagrody dla 
organizacji poza-
rządowych,  
w ramach konkursu 
EkoAktywni 2015. 

Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


