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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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

Edycja  dorocznej nagrody finansowej  pod nazwą „Zielo-
ne czeki”, przyznawanej z okazji Dnia Ziemi,  na stałe wpisała 
się od ponad 20 lat w działalność proekologiczną WFOŚiGW 
w Katowicach. Od 1994 r, konkurs ten nagradza i promuje za-
równo osoby jak i zespoły naukowo badawcze, które angażują 
się w działalność zagadnień ochrony środowiska w naszym 
regionie.

Na przestrzeni  lat, laureatami poprzednich edycji „Zielo-
nych czeków,” byli realizatorzy niekonwencjonalnych rozwią-
zań w zakresie ekologii w obszarach:

Innowacyjność i technologia
Programy i akcje proekologiczne
Prace naukowo-badawcze
Edukacja ekologiczna
Profilaktyka zdrowotna
Działania popularyzatorskie i promocja postaw ekologicz-
nych.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wyróżniono wie-

le ciekawych pomysłów  z zakresu działań na rzecz ochrony 
środowiska, że wymienię:

 kolektor hybrydowy
 stworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt
 ochrona ptaków w Polsce i wiele innych.
W bieżącym roku kategorie, w których można składać pro-

pozycje do nagrody WFOŚiGW w Katowicach, pozostają bez 
zmian. Nowością jest to, że do konkursu może zgłosić się sam 
kandydat indywidualnie, spełniając warunki zawarte w regula-
minie Konkursu (chodzi m.in. o  niezależne rekomendacje).

Poza tym prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego,
Instytucjom ochrony środowiska z woj. śląskiego,
Wydziałom Ochrony Środowiska jednostek samorządów 
terytorialnych,
Placówkom oświatowym i instytucjom naukowym,
Izbom gospodarczym z terenu woj.śląskiego,
Instytucjom pozarządowym naszego regionu o charakterze 
regionalnym,
Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
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Zgłoszenie kandydatów musi zawierać stosowny wniosek 
wraz z rekomendacją, który należy składać w Kancelarii Fun-
duszu WFOŚIGW w Katowicach do dnia 20 marca 2015 r. 
jako data wpływu do Funduszu. Wnioski, które wpłyną po tym 
terminie- nie będą rozpatrywane!

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali  
w dniu 22 kwietnia br.

Dla laureatów Regulamin Konkursu przewiduje nagrody  
w postaci dyplomu honorowego oraz dyplomu uznania oraz 
zachęcające nagrody pieniężne, których wysokość wynosi:

W przypadku nagrody indywidualnej - do 7 500 zł, w wy-
mienionych na wstępie kategoriach 

W przypadku nagrody zespołowej - do 15 000 zł łącznie, 
z zastrzeżeniem, że zespół nie  może liczyć więcej niż 3 oso-
by.

Należy mieć nadzieję, że zgłoszone w tym roku nominacje 
będą kolejnym dowodem na coraz większe zainteresowanie 
problemami ochrony środowiska w naszym województwie,  
a równocześnie będą one nowatorskie w swoim przesłaniu.

Szczegóły dotyczące Konkursu są dostępne na stronie 
www.wfosigw.katowice.pl 

                                Na podstawie materiałów WFOŚiGW
Maurycy Hankiewicz, Redaktor naczelny
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