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W sobotę, 15 grudnia, po dwóch tygodniach dyskusji i negocjacji, udało się osiągnąć porozumienie wszystkich państw ONZ. Zakończył się szczyt klimatyczny
COP24 w Katowicach.

Szczyt zakończony pakietem

 to
 wickim 
ka

 przedyskutowano

 kwestii

W trakcie konferencji
szereg
składających
  się na skomplikowany

dokument. Wśród

nich znalazły się m.in. ﬁnanse, transparencja czy

 przyjęto „Pakiet
  katowicki”


adaptacja.
Ostatecznie
(zwany
Księgą Reguł), swoistą
„mapę
 również Katowicką
 

drogową” realizacji „Porozumienia paryskiego” z 2015 r.,
w którym państwa zobowiązały się do określonych


 


działań na
 rzecz klimatu.

















Kilkanaście dniintensywnych prac
 sło efek
 ty
 w po
 sta ci  do przy nio




mknięcia poszczególnych obszarów
 nia. Zgod- 
zasad realizacji porozumie
 do
 kumentem,
 zanie z pod pisanym


da niem
państw uczest
ni czą cych
w COP24 będzie podjęcie działań
















 










 























 


















































 





 
 











 




 

ni  węgla
 przez żywe zaso by przyrod





















 


 



























 























osią gnię to, Ka to wi ce sta ły się,
po Kioto i Paryżu, istotnym punktem
w drodze do zrów
 nowa żonej globalnej polityki kli
 matycz
 nej.
 W regułach

kato
wic
kich
po
szcze
gól


 ne państwa
 
przyjęły ścieżki,którymi każ
 de z nich
będzie teraz po
 dążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.
  ty go dnio wym
 szczy

W dwu
cie
wzię
 ło udział ponad 21,5 tysiąca
osób,
 któ re
  re pre zen to wa ły pra
 -
wie 200 państw. Wśród uczestników
byli również członkowie Zarządu








 

 
 


















 










 

WFOŚiGW w Katowicach wraz z delegacją pracowników.
 WFOŚiGW

w Katowicach
 brał
w szczycie aktyw
 ny udział. Jego 
przed
 stawicie
 le uczest ni czyli między

 innymi w Dniu
 Inno wacji w pawilorolę prze my
 nie polskim,

 słu w kon
tekście zmiany kli
 ma
 tu omó
 wi ła 
Magdalena Gosk,
 przewodnicząca
 rady nadzorczej funduszu,
a pre

 zes
 Tomasz Bed
 na- 
zarządu WFOŚiGW
rek został zapro
 szony jako
 eks
 pert 
do panelu dys
 kusyjnego.
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Doktorat „eko”
w trzy minuty
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Natalia
Paszek
z Wydziału
Budownictwa
Śląskiej
   



 Politechniki



 w trzy minuty


 
  w XXI wieku


 
opowiedziała
o betonie
i zwyciężyła




    
 

 
 
w konkursie
3MT – Three
Minute
Thesis. 
 









 



 

 


Cele EkoTurnieju to podnoszenie,
o finału konkursu na pracę doktorpoprzez dobrą zabawę, świadomości
ską opowiedzianą w trzy minuty zaekologicznej wśród dzieci oraz zachę- kwalifikowało się 10 doktorantów z PŚl.
cenie ich do dbania o środowisko Każdy z nich musiał stanąć przed puw swojej okolicy.
blicznością i opowiedzieć o swoich ba 



Uczniowie rozwiązywali ekotest daniach naukowych, na co miał tylko 180
eli minacyj ny, drużynowo zmagali się sekund. Zadanie było tym trudniejsze, że
 

w ekoquizie z za





 kresu ekologii i ochro
 - pracę naukową trzeba było streścić
ny środowiska.
w sposób nienaukowy – ciekawy i zroWygrała SP 10, drugie miejsce zajął zumiały dla słuchaczy, którzy naukow




 Szkol

 -Przedszkol
 ny nr 5, cami nie
 byli.


Zespół
no
NataliaPaszek, doktorant



 
  a trzecie SP
 5.Wy
 różniono również naj ka na wydzia





 lepszą dru
 żynę ekologiczną, i tak naj- le budownictwa,napisała pra
 cę „Geopowiększą wiedzą na temat ochrony śro- limer – beton XXI wieku”, dotyczącą eko
 


 dowiska  wy
 kazała się
 reprezentacja  logicznego materia
 łu budowlanego, stwoSP 15.
rzonego w większości z odpadów, czym
n zachwyciła i jury, i widownię.

 


 





X EkoTurniej Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice odbył się 21 listopada w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 12. Uczestnicy musieli wykazać się przede wszystkim wiedzą ekologiczną, ale
i sprawnością w zadaniach sportowych.




  

Ekoturniej sprawdził wiedzę uczniów:
czy potraﬁą dbać o środowisko?









cze, np. lasy. Co ważne, kompromis
wy
 
 

 zna cza jednoli te standardy
 po- 

 

  miaru zmian kli
 matycznych
  i wpro


 wadza mecha
 nizmy wsparcia
 biedniejszych krajów, które mają kłopo
   

ty z ogra




  niczeniem emisji ga zów

cieplarnianych.
W ramach COP24 w Katowicach


  szefowie
po jawi ły sięgłowy państw,

 rządów oraz
 pra
 wie stu mi
 nistrów
śro
do
wi
ska
i
spraw
za
gra
nicz




 nych
z całego świata. Dzięki porozumie
 niu, ja kie przy ich zaanga
 żowaniu




 










 



 





 



 










ni Celsjusza lub 1,5 stopnia C, czyli
 wyżej średniej temperatur sprzed
po
re wolucji przemysłowej.
W porozumieniu zwrócono też
uwagę na pochłanianie dwutlenku



 










 rzecz zatrzymania globalnego
na
 plenia na poziomie dwóch stopocie



 








 

   













 






