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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

To już niemal tradycja, że rokrocz-
nie w dniu „Święta ziemi” WFOŚIGW  
w Katowicach organizuje podsumowanie 
konkursu pod hasłem „Zielone czeki”.  
O przebiegu konkursu pisaliśmy na ła-
mach Śląskich Aktualności Rolniczych 
wcześniej. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć jego ideę, która nagradza ludzi 
zaangażowanych w działania proeko-
logiczne poza swoją pracą zawodową,  
a tym samym przyczynia się do popula-
ryzacji zasad ekologii na co dzień.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 55 
zgłoszeń. Kapituła Konkursu składająca 
się z ekspertów, pracowników nauko-
wych i działaczy na rzecz ochrony śro-
dowiska oraz popularyzacji przyrody, 
przyznała 13 „Zielonych czeków”, 3 na-
grody zespołowe, 4 indywidualne.

Nowością jest przyznanie 1 dyplo-
mu uznania oraz 15 dyplomów honoro-
wych.

W kategorii Innowacje i techno-
logie Kapituła nie przyznała „Zielo-
nego czeku”. Uhonorowano za to dy-
plomem zespół pod kierownictwem  
prof. dr hab. Tadeusza Glinki za opraco-
wanie i wdrożenie nowoczesnego i bez-
emisyjnego napędu elektrycznego e-Kit  
w samochodach osobowych i dostaw-
czych o masie do 3,5 t.  

W kategorii Programy i akcje pro-
ekologiczne dotyczące ochrony przy-
rody Zielony czek otrzymał zespół dzia-
łający w ramach Stowarzyszenia „Nasze 
Kalety”, za popularyzację zagadnień 
ekologicznych wśród dzieci i młodzie-
ży.

Dyplom honorowy w tej samej ka-
tegorii otrzymał zespół pod kierun-
kiem dra hab. inż. Stanisława Dużego, 
za działalność promującą rozwiązania 
problemów środowiskowych w otocze-
niu górnictwa.

Dr hab. Piotr Łaszczyca oraz  
prof. dr hab. Janusz Hereźniak - oto lau-
reaci dyplomów honorowych, w katego-
rii prac naukowo badawczych na rzecz 
ochrony przyrody, zaś „Zielony czek” 
trafił do rąk dr inż. Roberta Mysłajeka 
za wieloletnie badania na składem ga-
tunkowym, ekologią, behawioryzmem, 
genetyką i problemami ochrony ssaków 
województwa śląskiego.

Promocja trasy rowerowej „Leśno 
Rajza” autorstwa pana Jarosława My-
śliwskiego, zdobyła uznanie Kapituły   
w kategorii Publicystyka Ekologiczna, 
przyznając, autorowi pomysłu „Zielony 
czek”.

Zespołowi edukatorskiemu z Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mi-
kołowa oraz harcmistrzowi Andrzejowi 
Lichocie przypadły w udziale „Zielone 
czeki” przyznane w kategorii Eduka-
cja ekologiczna dzieci i młodzieży, za 
prowadzenie zajęć ekologicznych dla 
najmłodszych oraz całokształt działal-
ności Harcerskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej.

Wręczono również dyplomy uznania 
i dyplomy honorowe osobom populary-
zującym postawy ekologiczne poprzez 
konkursy ekologiczne, warsztaty, wykła-
dy, ochronę drzew i choinek świątecz-
nych oraz prace na rzecz wojewódzkich 
rad ochrony przyrody.

Kapituła tegorocznego Konkursu 
przyznała również nagrodę specjalną dla 
Zespołu w składzie: Anna Tarkowska, 
Agata Sady, Michał Siedlaczek, za dzia-
łania popularyzatorskie na rzecz śląskiej 
przyrody i środowiska naturalnego, edu-
kacji formalnej i nieformalnej o tematy-
ce ekologicznej oraz liczne publikacje  
o zasięgu ogólnopolskim, tematyce 
ochrony środowiska.

Wszystkim zdobywcom „Zielo-
nych czeków”, laureatom dyplomów 
honorowych i dyplomów uznania, wy-
różnionym nagrodą specjalną szczerze 
gratuluję mając nadzieję na spotkanie za 
rok, w ramach kolejnej edycji Konkur-
su „Zielone czeki” organizowanej przez 
WFOŚIGW w Katowicach.

Maurycy Hankiewiczna 
podstawie materiałów 

WFOSiGW

EKOLOGICZNA GALA
W KINOTEATRZE RIALTO

W KATOWICACH


