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

„…Stajemy przed poważnym 
wyzwaniem, polegającym na 
podjęciu wspólnych działań, 
których celem jest radykal-
na zmiana jakości powietrza, 
którym na co dzień oddycha-
my” - napisali biskupi czte-
rech diecezji położonych na 
terenie województwa śląskie-
go we wspólnym komunika-
cie, który został odczytany  
w parafiach.

Wspólne „Słowo biskupów die-
cezji z terenu województwa śląskie-
go w sprawie troski o jakość powie-
trza” podpisali: metropolita katowic-
ki abp Wiktor Skworc z archidiecezji 
katowickiej, bp Jan Kopiec z diecezji 
gliwickiej, bp Andrzej Czaja z diece-
zji opolskiej oraz bp Grzegorz Kaszak  
z diecezji sosnowieckiej. W doku-
mencie zaznaczyli, że zwracają się do 
wiernych w ważnej sprawie społecz-
nej, jaką jest negatywne zjawisko tzw. 
niskiej emisji pyłów i szkodliwych ga-
zów pochodzących z kotłowni węglo-
wych oraz domowych pieców grzew-
czych, powodujących zanieczyszcze-
nie powietrza pyłem zawieszonym.

List biskupów jest jednym z efek-
tów współpracy pomiędzy katowic-
kim Kościołem a Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, m.in. 
podczas XV Sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, metropolita katowic-
ki abp Wiktor Skworc, Urszula Men-
dera-Bożek - Śląski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny, Anna 
Wrześniak - Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach, 
Andrzej Pilot - prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz marszałek 
województwa Wojciech Saługa wzięli 
udział w briefingu nt. jakości powie-

trza w województwie śląskim. Przed-
stawione zostały m.in. informacje do-
tyczące monitoringu jakości powie-
trza oraz możliwości dofinansowania 
inwestycji, których celem jest prze-
ciwdziałanie zanieczyszczeniu po-
wietrza. Prezes Andrzej Pilot poinfor-
mował, że w latach 2004-2014 WFO-
ŚiGW w Katowicach przeznaczył nie-
co ponad 2 mld złotych na dofinan-
sowanie zadań z zakresu ochrony 
atmosfery. - Każdego roku Fundusz 
na te zadania wydaje około 260 mi-
lionów złotych w postaci pożyczek 
oraz 21 milionów złotych w formie 
dotacji - powiedział prezes katowic-
kiego Funduszu.

Podczas gali, XiV edy-
cji Konkursu ekolaury 
Polskiej izby ekologii 

wręczano także odznaki re-
sortowe i wojewódzkie oraz 
medale Pie, nadawane przez 
Radę Polskiej izby ekologii.  
i tak Odznaką honorową Mi-
nistra Środowiska „Za Zasłu-
gi dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej” został 
odznaczony andrzej Pilot - 
Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

Odznaka jest szczególnym, za-
szczytnym honorowym wyróżnie-
niem i może być nadawana obywa-
telom Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
obywatelom państw obcych w uzna-
niu ich zasług dla ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. 

Ale to nie koniec wyróżnień na tej 
gali, bowiem także Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach otrzymał 
odznakę honorową „Za zasługi dla 
zrównoważonego rozwoju”. Odzna-

ka przyznawana jest przez Radę Pol-
skiej Izby Ekologii. Wyróżnienie ode-
brał w imieniu Funduszu - prezes An-
drzej Pilot. W tym przypadku celem 
konkursu jest promocja i prezentacja 
najefektywniejszych działań i prac 
podejmowanych na rzecz ochrony 
środowiska. A odznaka skierowana 
jest do przedsiębiorstw, instytucji, or-
ganizacji pozarządowych i samorzą-
dów, które uzyskały szczególne osią-
gnięcia w tej dziedzinie. W konkur-
sie oceniane były zarówno innowa-
cyjne projekty dotyczące rozwiązań 
technicznych i inwestycji w dziedzi-
nie ochrony środowiska, jak i przed-
sięwzięcia z zakresu edukacji ekolo-
gicznej.

Otwierając uroczystość Prezes Za-
rządu WFOŚiGW w Katowicach, 
Andrzej Pilot przypomniał, że 
celem konkursu było nagrodze-

nie najlepszych projektów ekopracowni, któ-
rych przyszła realizacja wpłynie znacząco 
na podniesienie świadomości ekologicznej 
uczniów, poprzez uatrakcyjnienie warunków 

nauczania oraz zastosowanie kreatywnych 
rozwiązań zagospodarowania przestrzeni 
szkolnej. - Bardzo nas cieszy, że odbiorca-
mi tych działań będą najmłodsi mieszkań-
cy naszego województwa - stwierdził pre-
zes Pilot. Zapowiedział także kolejne edycje 
konkursu na projekt pracowni. Przedmiotem 
konkursu było utworzenie projektu szkolnej 

pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, geologicznych lub chemiczno-fizycz-
nych.

Natomiast, przedstawiając decyzje komisji 
konkursowej Zastępca Prezesa Zarządu Fun-
duszu Agnieszka Siemińska poinformowa-
ła, że: - Wybór najlepszych spośród 53 był 

trudny, ponieważ poziom zgłoszonych pro-
jektów był bardzo wysoki. Dodała, że Jury 
oceniło nadesłane prace biorąc pod uwa-
gę: pomysł na zagospodarowanie pracowni 
- wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę, kreatywność, innowacyjność roz-
wiązań, różnorodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność 
ich zakupu.

Prezes Funduszu Andrzej Pilot podzięko-
wał laureatom konkursu za udział i pogra-
tulował otrzymanych nagród finansowych. 
Nagroda przeznaczona ma być na realiza-
cję projektu ekopracowni w roku szkolnym 
2015/2016. Dyplomy laureatom konkursu wrę-
czali: zastępcy prezesa Funduszu Agnieszka 
Siemińska i Agnieszka Kostempska oraz pre-
zes Andrzej Pilot. Uroczystość wręczenia na-
gród w konkursie uświetnił występ zespołu 
„Na Szlaku”.

Na tej uroczystości Orzesze reprezento-
wali: burmistrz Mirosław Blaski, dyrektor 
MZO Anna Czarnacka i przedstawiciele Ze-
społu Szkół - dyrektor Gabriela Kret, nauczy-
cielka biologii Agnieszka Król, przedstawi-
ciele samorządu uczniowskiego - przewod-
nicząca Anna Buchalik i zastępca Łukasz 
Malina oraz przedstawicielka Rady Rodzi-
ców Hanna Kadłubek.

Biskupi o ochronie powietrza

Podwójne wyróżnienie

Na konkurs wpłynęły 53 projekty z całego województwa śląskiego

zespół Szkół z Orzesza 
wśród laureatów21 szkół zostało nagro-

dzonych w pierwszej 
edycji konkursu pt. ZIELONA 
PRACOWNIA_PROJEKT, który 
został zorganizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.  
Z naszego powiatu mikołow-
skiego nagrodę otrzymało 
Gimnazjum nr 1 w Zespole 
Szkół im. Poległych na Paster-
nioku za projekt pracowni: 
„Orzesze odżywa, kiedy  
w nim młodych ekologów 
przybywa”. Na realizację 
szkoła otrzyma dotacje  
w wysokości ponad 8,9 
tys. złotych. W sumie pula 
nagród w tej edycji konkursu 
wynosiła 130 tys. złotych.


