
20 ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  lipiec-sierpień 2015

Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

O działaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w zakresie 
ochrony zdrowia i edukacji ekologicznej, pisaliśmy nie raz 
na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych. Dofinansowa-
nie wyjazdów dzieci i młodzieży z rejonów o niekorzystnych 
warunkach życia z woj. śląskiego, to jedna z wielu inicjatyw 
Funduszu propagowana już od lat.

Dzięki wsparciu finansowemu, spora grupa dzieci i mło-
dzieży może cieszyć się wypoczynkiem w ośrodkach zlokali-
zowanych w atrakcyjnych turystycznie regionach naszego 
województwa i kraju.

Pratycznemu unaocznieniu działalności WFOŚiGW  
w Katowicach służył wyjazd studyjny, gdzie dzieci młodsze  
i starsze, w ramach kolonii,  przebywają w Ośrodku Wypoczyn-
kowo-Szkoleniowym w Istebnej. Wyjazd ten, w towarzystwie 
licznych przedstawicieli mediów lokalnych prasy i telewizji,  
miał na celu prezentację efektów prozdrowotnej działalności 
Funduszu, w odniesieniu do najmłodszych, w trosce o ich 
zdrowy wypoczynek, jak również poszerzenie świadomości 
w zakresie działań proekologicznych, jak i tych propagujący 
zdrowy tryb życia oraz właściwie odżywianie.

Z zainteresowaniem oczekiwano na przyjazd wyjątkowych 
gości z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - Władysławem 
Kosiniakiem-Kamyszem na czele.

Przybycie tak zacnego gościa, w towarzystwie prezesa 
Fundacji im. Grzegorza Kolosy - Piotra Dudy wraz z prezesem 
WFOŚiGW w Katowicach - Andrzejem Pilotem oraz towarzy-
szącymi mu osobami, wzbudziło niemałe poruszenie wśród 
przebywającej na koloniach młodzieży. 

Przygotowano specjalny program artystyczny dla go-
ści wizytujących kolonię w Istebnej, prezentujący zalety  

spożywania zdrowej żywności, quizy i sprawdziany wiedzy  
w zakresie dobroczynnej roli witamin oraz prawidłowego ży-
wienia dla zachowania naszego zdrowia.

W swoim wystąpieniu powitalnym prezes P. Duda powie-
dział:

...„Cieszę się, ze jest dziś z nami Pan Prezes WFOŚiGW - 
Andrzej Pilot, bo Fundusz od samego początku, czyli od 1994 
roku, współpracuje z naszą Fundacją i gdyby nie pomoc insty-
tucji, którą reprezentuje, wielu z tych młodych ludzi, których 
spotykamy tu na koloniach, nie wyjechało by na nie, czy na 
zielone szkoły. Cieszę się też z obecności pana Ministra Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza, że może zobaczyć jak można 
dbać o to, co jest szczególnie ważne w woj. śląskim o zdrowie 
dzieci i młodzieży”...

W odpowiedzi na te słowa Minister Kamysz powiedział:
„Na początek składam wielkie podziękowania za to, że ro-

bicie tak wiele, jako Fundacja, na rzecz zdrowia dzieci i mło-
dzieży (…). Co roku dzięki Fundacji około 2,5 osób ze Śląska  
i Małopolski wyjeżdża na kolonie czy ferie (…). Braliśmy udział 
w panelu prezentowanym przez uczestników kolonii. Było  
o znaczeniu dobrej żywności, co należy jeść, a jakich produk-
tów unikać. Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania 
kadry opiekującą się młodzieżą - uczestnikami turnusu”.

W istocie wizyta Ministra Rządu RP była dla tych nasto-
latków niemałym przeżyciem, choć nie widać było tremy, czy 
zażenowania. Postawa pana Ministra, jego bezpośredniość 
szybko zjednała młodzież w bezpośrednim kontakcie.

Prezes WFOŚiGW w swoim wystąpieniu powiedział 
m.in. ...„Chciałem podziękować prezesowi Fundacji - Piotro-
wi Dudzie za zaproszenie na dzisiejszy wyjazd oraz zwrócić 
uwagę na fakt, że od 1994 roku WFOŚiGW w Katowicach, 
wydał blisko 7,5 mln zł, aby dzieci z rodzin śląskich mogło  
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skorzystać z takich form wypoczynku. 
Fundusz jako instytucja wspierająca 
działania proekologiczne, profilaktykę 
zdrowotną rokrocznie wspiera tego typu 
działania, aby 28000 dzieci i młodzieży 
mogło wypoczywać na terenie woj. ślą-
skiego jak i całej Polski”.

Będąc na terenie trójwsi czyli Ko-
niakowa, Istebnej i Jaworzynki, gdzie 
stykają się granice trzech państw Czech, 
Słowacji i Polski, nie sposób było nie 
odwiedzić Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej. Ośrodek prowadzi  

działalność edukacyjną dla dzieci i mło-
dzieży, jak również spełnia rolę resocja-
lizacyjną wśród osób niepełnospraw-
nych, Tu odbywają się codziennie zaję-
cia z zakresu ekologii oraz poszczegól-
nych faz rozwoju ekosystemu w lasach 
beskidzkich na przestrzeni lat.

Zebrani uczestnicy wyjazdu z zain-
teresowaniem wysłuchali prelekcji oma-
wiającej w skrócie dzieje rozwoju drze-
wostanu okolic jak i spustoszeń jakie 
dokonały się na przestrzeni lat w jego 
zasobach oraz metodach zapobiegania 
jego dalszemu rozprzetrzenianiu się.

Seminarium wyjazdowe do Istebnej 
unaoczniło jego uczestnikom nie tylko 
wszechstronną działalność proekolo-
giczną Funduszu, ale także uświadomiło 
uczestnikom, że województwo śląskie, 
jak żadne inne w naszym kraju, przy-
wiązuje wielką rolę w dbałość o swoje 
środowisko i ludzi którzy na jego terenie 
żyją i mieszkają.

Tekst i fot. 
Maurycy Hankiewicz 

„Ekokarlik”, to konkurs, stworzony 
przez WFOŚiGW w Katowicach, pro-
mujący instytucje działające na terenie 
województwa śląskiego w przedsię-
wzięciach proekologicznych. Nagrodze-
ni będą obdarowani  Statuetką oraz tytu-
łem „Ekokarlik”, którymi będą się mogli 
posługiwać w swojej działalności. 

-Do konkursu, wg regulaminu może 
przystąpić każdy z przedsiębiorców 
oraz jednostki samorządu terytorialne-
go, które mają w swojej działalności 
element przedsięwzięć na rzecz ochrony 
środowiska, a w szczególności:

Potwierdzoną skuteczność działań 
na rzecz inicjatyw prośrodowisko-
wych w naszym województwie.
Zastosowanie rozwiązań proekolo-
gicznych oraz innowacyjnośc pomy-
słów na rzecz ochrony środowiska  
w naszym regionie
Podtrzymywanie i wspieranie ini-
cjatyw na rzeczochrony środowiska  
w naszym  terenie.

•

•

•

Laureatom Konkursu przysługiwać 
będzie:

Tytuł Ekokarlika
Statuetka Ekokarlika
Posługiwanie się Tytułem Laureata 
konkursu w aspekcie dalszych dzia-
łań proekologicznych.

Termin nadsyłania kart 
uczestnictwa w Konkursie, 
które są dostępne na stro-
nie internetowej WFOŚiGW 
(www.wfosigw.katowice.pl), 
upływa dnia 31.08.2015 roku, 
o godz. 15.30, a wyniki zostaną 
opublikowane do końca wrześ-
nia br.

Kolejny Konkurs ogłoszony przez 
WFOŚiGW w Katowicach jest niezbi-
tym dowodem na aktywną działalność 
Funduszu, w zakresie wspierania dzia-
łań zmierzających do poprawy środo-
wiska w naszym regionie, a tym samym 
poprawy życia ludzi i zwierząt zamiesz-
kujących ten obszar naszego kraju.

1.
2.
3.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego ściśle współpracuje w WFOŚiGW  
w Katowicach w zakresie propagowania 
działań proekologicznych, w codziennej 
pracy doradczej, jak i na łamach wyda-
wanego miesięcznika Śląskie Aktual-
ności Rolnicze, który swym zasięgiem 
dociera do ponad 2000 odbiorów, stano-
wiąc źródło informacji w tym przedsię-
wzięć Funduszu.

Seminaria wyjazdowe, działalność 
informacyjno-propagandowa jak i licz-
ne formy zachęty, z pewnością niosą za 
sobą duży potencjał oddziaływania na 
społeczeństwo naszego województwa, 
w zakresie poprawy środowiska natu-
ralnego jak i zapobieżeniu jego dalszej 
degradacji.

Z pewnością działalność ta będzie 
w przyszłości kontynuowana dla dobra 
środowiska i ogółu.

                  Maurycy Hankiewicz
na podstawie materiałów 

WFOŚiGW 

Ekokarlik
tytuł,  który zobowiązuje

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