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Racibórz » Kościół katolicki przekazuje pozytywne społeczne wzorce i chce się zaangażować w kształtowanie proekologicznych postaw. Metropolia górnośląska wesprze
eko-działania – taka deklaracja padła podczas spotkania metropolity górnośląskiego
abp. Wiktora Skworca z prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabrielą Lenartowicz.

Racibórz » Dom dla Dzieci zajął pierwsze miejsce
Pod uwagę brano średnią
w konkursie zbiórki makulatury „Chroń las – zbieraj ilość makulatury przypadająmakulaturę” zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo cą na jednego ucznia. Dom dla
Komunalne w Raciborzu. W akcji wzięło udział 12 pla- Dzieci po raz kolejny okazał
cówek, które łącznie zebrały ok. 38 tys. kg wyrobów się bezkonkurencyjny, w sumie
papierniczych przeznaczonych do recyklingu.
placówka ta zgromadziła 4001

Kościół popiera ekologię Zbierali makulaturę,
Chęć aktywnego kontynuowania w parafiach działań na
rzecz ochrony środowiska zadeklarował metropolita katowicki
arcybiskup Wiktor Skworc podczas spotkania z Gabrielą Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Była to okazja do
wymiany opinii i doświadczeń
w zakresie wspólnych działań
podejmowanych zarówno na
rzecz wykorzystywania w parafialnych obiektach rozwiązań
służących ochronie środowiska
jak i pracy w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców regionu.
Gabriela Lenartowicz przypomniała o udziale arcybiskupa Damiana Zimonia oraz wielu przedstawicieli duchowieństwa w akcjach na rzecz ochrony środowiska organizowanych
bądź dofinansowanych przez
WFOŚiGW w Katowicach. Tak
było np. w trakcie ubiegłorocznej kampanii „Życie po śmieciach” na rzecz nowoczesnej
gospodarki odpadami komunalnymi jak również podczas
prac podejmowanych w ramach
Śląskiej Akademii Ekologicznej,
promując postawy i zachowania
przyjazne środowisku.
To właśnie dzięki staraniom
środowisk związanych z Kościołem katolickim udało się przeprowadzić wiele termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wie-

zostali nagrodzeni

SiSi

lokrotnie przykład własnego
proboszcza potrafiącego skorzystać z rozwiązań umożliwiających ochronę środowiska był
dla mieszkańców najlepszym
wzorem do naśladowania – mówiła G. Lenartowicz. Tak było
np. w Rudach Raciborskich, Jaworznie, Katowicach, Gliwicach,
gdzie w świątyniach i budynkach parafialnych zastosowano najnowsze urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Duża część rozmowy Gabrieli
Lenartowicz i arcybiskupa Wiktora Skworca poświęcona była
działaniom podejmowanym na
rzecz podnoszenia wiedzy ekologicznej mieszkańców regionu.
Mamy świadomość wielu potrzeb w tym zakresie jakie narosły przez lata zaniedbań. Dlatego – powiedział arcybiskup

– księża w swoich parafiach,
a zwłaszcza podczas spotkań
z młodzieżą, będą wciąż mówili o potrzebie dbania przez ludzi o otaczający świat, z myślą
nie tylko o polepszaniu dzisiejszych swoich warunków życia,
ale i o zachowaniu walorów środowiska dla przyszłych pokoleń.
Z kolei Wojewódzki Fundusz- jak
zadeklarowała prezes Lenartowicz – będzie nadal inicjował
i wspierał kampanie i projekty
promujące wiedzę, że człowiek
wraz z jego potrzebami jest tylko częścią świata przyrody. Dlatego cenne będą dziś starania
podejmowane w lokalnych społecznościach na rzecz kreowania świadomych, codziennych
zachowań ludzi troszczących
się o stan środowiska – mówiła
G. Lenartowicz.
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Gala biznesu

z eko-akcentem

Józef Wawrzynek z Makowa
odebrał w sobotę 11 lutego nagrodę specjalną za prowadzenie proekologicznego gospodarstwa rolnego. Wręczyła mu
ją Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu

Racibórz » Znamy już tegorocznych laureatów wyróżnień EkoAktywni. Wręczono je 17 lutego w katowickim Kinoteatrze Rialto. Jury organizowanego od czterech lat przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu oceniało tym
razem działania podejmowane w ostatnim dwuleciu. Liczyły się przede wszystkim eko-efekty.

EkoAktywni pasjonaci

wyróżnieni
Jury brało pod uwagę efekty
w realizacji programów z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz profilaktyki
zdrowotnej dzieci na terenach,
dla których występują przekroczenia standardów jakości życia.
Spośród 32 zgłoszonych kandydatur wybrano 9 laureatów oraz
przyznano siedem wyróżnień.
Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wręczając dyplomy i nagrody finan-

kg co dało wynik 100,2 kg na
ucznia. Drugą nagrodę otrzymało Przedszkole nr 24 (ponad
39 kg na ucznia), trzecią Szkoła Podstawowa nr 3 (prawie 37
kg na ucznia).
Dzieci biorące udział w akcji
mają świadomość celowości tego co robią – warto zbierać makulaturę, żeby chronić środowisko. W tym roku też będziemy
zbierać – mówią Szymon i Mateusz z Domu dla Dzieci.
– W tym roku wynik jest zdecydowanie gorszy niż w latach
ubiegłych, może to dlatego, że
nie kupuje się już tyle gazet co
kiedyś – wyjaśnia prezes PK,
Krzysztof Kowalewski.

sowe przedstawicielom nagrodzonych organizacji mówiła, że
po raz kolejny Fundusz nagradza
prawdziwych pasjonatów i stowarzyszenia skupiające ludzi,
dla których ekologia i ochrona
środowiska nie jest teorią, ale
częścią codziennego życia. Województwo śląskie zaś jest świetnym przykładem regionu, gdzie
ludzie od lat potrafią zmierzyć
się z trudnymi problemami ekologicznymi i pokonywać je dla dobra wspólnego, wiedząc, że robią
to dla siebie – dodała.

Także obecni podczas gali
przedstawiciele władz regionu,
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz wicemarszałek
województwa Mariusz Kleszczewski, nie kryli zdumienia dużą ilością akcji i kampanii proekologicznych podejmowanych
przez działające w województwie
śląskim i wyróżnione w konkursie
organizacje ekologiczne. Z pewnością bez nich żyłoby nam się
gorzej, a od wielu ekologicznych
entuzjastów na co dzień zajmujących się ochroną środowiska,
wszyscy możemy się jeszcze wiele nauczyć – powiedział podsumowując galę EkoAktywnych wojewoda Łukaszczyk.
Nagrody odebrali: Związek
Harcerstwa Polskiego w Katowicach, Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość w Katowicach,
Fundacja Na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie w Miasteczku

Śląskim, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub GAJA w Wilkowicach, Fundacja
Ekologiczna ARKA w BielskuBiałej, Towarzystwo Miłośników
Rydułtów w Rydułtowach, Polska Izba Ekologii w Katowicach,
Liga Ochrony Przyrody Okręg
w Katowicach, Stowarzyszenie
SOPEL w Będzinie.
Wyróżnienia: Liga Ochrony
Przyrody Okręg w Częstochowie, Liga Ochrony Przyrody
Okręg w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie dla Natury WILK
w Godziszce, Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach, Fundacja Ekologiczna SILESIA w Katowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii ZIELONA ZIEMIA w Radzionkowie,
Stowarzyszenie ZIEMIA I MY
– Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej.

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Laureat związał swoje działania proekologiczne z hodowlą

koni czystej krwi arabskiej. Jest
prezesem Terenowego Koła Hodowców Koni Powiatu Raciborskiego. Uczestnicy w programie
rolno-środowiskowym.
WFOŚiGW z kolei uhonorowano za wsparcie samorządów
w inwestycjach proekologicznych. – Wystarczy podać kwotę,
500 mln zł, które trafiło do samorządów – mówił wójt Pietrowic
Wielkich Andrzej Wawrzynek.
Razem z nim nagrodę dla Funduszu wręczali przewodniczący
tutejszej Rady Gminy Henryk
Marcinek oraz szef Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda.
– To wyróżnienie dla wszystkich
pracowników Funduszu – podkreślała prezes Gabriela Lenartowicz, która odebrała statuetkę
oraz bukiet kwiatów.

Europejskie dotacje

na kanalizację Górnej Odry
9 lutego Adam Liwochowski,
zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał Krzysztofowi Baszczakowi – prezesowi
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra potwierdzenie Ministerstwa
Środowiska przyznania dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację
projektu Kanalizacja dorzecza
Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Europejska dotacja w wysokości do 59
mln zł zostanie wykorzystana
na dofinansowanie budowy 62
km sieci kanalizacji sanitarnej
oraz modernizację prawie 9 km
sieci wodociągowej.
Po zakończeniu realizacji
projektu ponad sześć tysięcy
mieszkańców gmin Krzyżano-

wice i Kornowac uzyska dostęp
do kanalizacji sanitarnej. Zanieczyszczone ścieki będą kierowane do oczyszczalni w Raciborzu i Bohuminie. Dzięki
temu znacznie poprawi się jakość wód dorzecza Górnej Odry.
Uroczyste wręczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie unijnego wsparcia miało
miejsce w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach, w obecności
wójtów gmin Krzyżanowice
i Kornowac. Jest to ostatni
etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania
ze środków europejskich.
Obecnie WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą dla 13 projektów POIiŚ
realizowanych w woj. śląskim
o wartości ponad 600 mln zł
i dofinansowaniu z Funduszu
Spójności wynoszącym ponad
393 mln zł.

