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

34 nowe radio-
wozy, hybry-
dowe zastą-

piły stare, wysłużone,  
a przede wszystkim nad-
miernie zanieczyszcza-
jące środowisko samo-
chody. pojazdy zosta-
ły przekazane w użytko-
wanie jednostkom policji  
w całym województw

W ramach dobrej współpracy 
pomiędzy Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, Samorządem Wojewódz-
twa Śląskiego i Komendą Po-
licji udało się zgromadzić od-
powiednie środki za zakup sa-
mochodów z napędem hybry-
dowym. Radiowóz Toyota Au-
ris kombi wart jest ponad 92 ty-
siące złotych brutto. Samochód 
ma bogate wyposażenie, by za-
pewnić maksimum bezpieczeń-
stwa i komfort policjantom, któ-
rzy będą w nim pełnić służbę. 
Pod maską znajduje się silnik 
o pojemności 1,8 litra i 136 KM. 

Dzięki hybrydowemu napędo-
wi, nowy radiowóz jest ekolo-
giczny i ekonomiczny. Toyoty 

Auris tego typu spalają w mie-
ście mniej więcej 4 litry paliwa 
na przejechane 100 km.

Orzeska 
Zielona strefa

Pracownia przyrodniczo-laborato-
ryjnej „Zielona Strefa” w Gimnazjum 
nr 3 w Orzeszu-Gardawicach otwar-
to kilka dni temu w asyście Andrze-
ja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Kato-
wicach oraz burmistrza Orzesza Mi-
rosława Blaskiego. Projekt gardawic-
kiej szkoły znalazł się na wysokim, 
szóstym miejscu wśród 33 laureatów 
konkursu.

Ta nowoczesna sala, którą poza 
Funduszem dofinansowało Miasto 
Orzesze oraz sponsorzy, kosztowa-
ła ponad 52 tys. zł i została wyposa-
żona, m.in. w mikroskopy, preparaty, 
modele budowy anatomicznej, mo-
dele budowy komórki oraz budo-
wy atomu, dygestorium (wyciąg che-
miczny), zlew chemoodporny, stół 
demonstracyjny, a także tablicę mul-
timedialną. Będzie wykorzystywana 
do prowadzenia lekcji z przedmio-
tów przyrodniczych, czyli biologii, 
chemii, geografii i fizyki. 

- Zielona pracownia przeniesie 
uczniów w świat eksperymentów, 
gdzie stanie się on badaczem-od-
krywcą, który będzie zdobywał wie-
dzę poprzez działanie - powiedzia-
ła Katarzyna Bober, główna autorka 
programu „Zielony krąg”, który bę-
dzie realizowany w pracowni. 

- Jestem przekonany, że zajęcia 
staną się atrakcyjniejsze, gdyż ob-
serwacja i doświadczenie są o wie-
le bardziej angażujące dla młode-
go człowieka niż wiedza teoretycz-
na i są jej znaczącym uzupełnieniem 

- powiedział Mirosław Blaski, bur-
mistrz Orzesza.

mikołowska 
ekopracownia 

Natomiast druga pracownia z po-
wiatu mikołowskiego, otwarta kilka 
dni wcześniej, wsparta przez Fun-
dusz także w II edycji konkursu Zie-
lona_Pracownia 2016 jest w Zespo-
le Szkół Specjalnych nr 2 w Mikoło-
wie. Dzięki Funduszowi oraz Staro-
stwu Powiatowemu dzieci i młodzież 
zyskały ciekawe miejsce zgłębiania 
tajników wiedzy. Patrząc po zainte-
resowaniu, jakie wzbudziła pracow-
nia wraz z wyposażeniem, będzie to 
chętnie odwiedzane miejsce przez 
uczniów.

Trzecia edycja Konkursu 
Zielona_pracownia 2017 
rozstrzygnięta 

Znamy już finalistów trzeciej edy-
cji konkursu, którego przedmio-
tem było utworzenie ekopracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geo-
graficznych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych. Na konkurs 
wpłynęły 82 wnioski od organów 
prowadzących placówki oświatowe 
w województwie śląskim, z czego 
aż 43 otrzymały dofinansowanie do 
łącznej kwoty prawie 1 250 000 zł. 
Z powiatu mikołowskiego jako je-
dyny dotację w wysokości 27 326 zł 
otrzymał Zespół Szkół w Łaziskach 
Górnych.

Hybrydy dla śląskich policjantów
ANdRZEJ PIlOT, prezes WFOŚiGW: 

Zakup wszystkich samochodów został wsparty kwotą 900 tys. 
zł. W ramach walki ze smogiem możliwe było przeznaczenie takiej 
kwoty na zakup nowoczesnych, a przede wszystkim ekologicznych 
pojazdów, które zastąpiły te starsze i bardziej uciążliwe dla środowi-
ska. W tej chwili pracujemy nad kolejnym wnioskiem, dzięki któremu 
w przyszłym roku pojawią się kolejne pojazdy hybrydowe dla Policji, 
ma ich być tym razem 40. Zakupy te dadzą oszczędności na pozio-
mie prawie 600.000 zł rocznie, nie licząc znaczącego zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej poinformo-

wał, że wyniki tegorocznego progra-
mu STOP SMOG zostaną ogłoszone 
dopiero we wrześniu i październi-
ku. Wszystkie osoby, których wnioski 
otrzymały pozytywną opinię, o przy-
znaniu dotacji zostaną poinformo-
wane listownie o wysokości dotacji  
i warunkach dofinansowania.

Wyniki we 
wrześniu

FUNdUSz WSPIERa EdUKacJę EKOLOGIczNą 
W POWIEcIE MIKOŁOWSKIM

Zielone pracownie 
naszego powiatu
W minionych tygodniach obie zielone pracownie z powia-

tu mikołowskiego zostały uroczyście otwarte. pierw-
sza jeszcze w maju w Zespole szkół specjalnych nr 2 
w mikołowie, a drugą kilka dni temu w Gimnazjum nr 3  

im. Henryka sienkiewicza w Gardawicach. obie były laureatkami 
konkursu Zielona_pracownia 2016 organizowanego przez wojewódz-
ki Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach  
i otrzymały dotacje na powstanie pracowni. mikołowska w wysoko-
ści 23 932 zł, a orzeską - najpierw wyróżniono za projekt w wysokości  
7,5 tys. zł, a następnie wsparto dotacją w kwocie 30 tys. zł. 
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