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Zielona Wyspa Śląsk
Sztuka układania kompostownika, sadzenie drzew, kino
bez prądu i koncert Carrantuohill to niektóre z atrakcji i działań
pod wspólna nazwą Zielona Wyspa Śląsk. W projekt zaangażował
się marszałek województwa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Katowicach, a jeden z epizodów tegorocznej edycji
miał miejsce w Rybniku.
Rybnik

dów oraz recyclingu. Organizatorzy rozdawali także tysiące
sadzonek. W tym roku przebojem było układanie kompostownika na czas. W Katowicach końcowym akcentem akcji był festyn ekologiczny na
ulicy Mariackiej z okazji początku wiosny. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wystąpił
Carrantuohill. W Rybniku na
rynku dzieci układały ekopuzzle. Dwa lata temu w projekt,
który pozyskał do współpracy m.in. Wojewódzki Fundusz
kcja, której inicjatorem runku regionu. W tegorocznej Ochrony Środowiska w Katobył trzy lata temu ryb- edycji przez ostatnie kilka dni wicach, Lasy Państwowe, jenicki zespół celtyckiego w Żywcu, Jaworznie, Tarnow- den z koncernów energetyczfolku Carrantuohill, z roku na skich Górach i Rybniku odby- nych i wielu partnerów lokalrok staje się coraz bardziej zna- wały się warsztaty dla dzieci nych, włączył się Marszałek
na. Ma na celu promowanie i młodzieży szkolnej. Miały na Województwa Śląskiego.
w Polsce ekologicznego wize- celu promocję segregacji odpamas
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O ekologii z arcybiskupem
Rybnik 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.

G

abriela 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
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Wiadomości

źródeł energii. Wielokrotnie
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. Dlate-

go – 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.

Podziękowanie
od Pierwszej Damy
Rybnik Gabriela Lenartowicz, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, odebrała z rąk małżonki
Prezydenta RP, Anny Komorowskiej,
specjalne podziękowania za osobiste
zaangażowanie w prace Narodowej Rady
Ekologicznej.

O

kazją do wręczenia
wyróżnień i podziękowań było zorganizowane, 27 marca w Pałacu Prezydenckim, spotkanie
członków Narodowej Rady
Ekologicznej z Anną Komorowską, która jest jej Honorową Przewodniczącą. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe efekty XIII
Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku” odbywającego
się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Idea konkursu opiera się
na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw
proekologicznych ma równie
fundamentalne znaczenie jak
wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. To największy projekt organizowany od 13 lat pod merytoryczną
opieką Narodowej Rady Ekologicznej. Podstawowym jego
celem jest więc popularyzacja
działań i inwestycji na rzecz
ochrony środowiska naturalnego, wyróżnianie podmiotów
zaangażowanych w edukację
ekologiczną oraz promowanie

Potrzebny doradca
dla oszczędzania energii
Podczas zorganizowanego
w Katowicach Forum Polska Efektywna
Energetycznie, Gabriela Lenartowicz
– prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, mówiła o konieczności
powołania niezależnej agencji doradczej dla
planowanych działań energooszczędnych.
Rybnik
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ozwoliłaby ona zarówno
samorządom gminnym
jak i właścicielom gospodarstw domowych wybierać
najbardziej sprawdzone, opłacalne i przyjazne środowisku
urządzenia oraz technologie
oszczędzające energię. Teraz
– mówiła prezes Lenartowicz
– pilnie rośnie potrzeba stworzenia wiarygodnej i niezależnej instytucji doradczej, która
pomoże określić, w co w konkretnych, lokalnych uwarunkowaniach najbardziej opłaca
się inwestować aby uzyskać
jak najlepszy ekonomiczny
i ekologiczny efekt oszczędzania energii.
Podczas gdy przedsiębiorstwa przemysłowe i biznesowe już potrafią posługiwać się
instrumentami wspierającymi efektywność energetyczną w skali makro, samorządy

i indywidualne gospodarstwa,
gdzie efekt oszczędzania jest
najszybszy i najbardziej widoczny wciąż zdani są tylko
na opinie rynkowe, reklamy
i oferty dealerów urządzeń
energooszczędnych.
WFOŚiGW w Katowicach
w zakresie energooszczędności realizowanej w lokalnych
uwarunkowaniach od roku
podejmuje zarówno działania
informujące i inspirujące jak
również uruchamia konkretne instrumenty finansowe.
W Pietrowicach Wielkich na
przykład trwa dofinansowany przez Fundusz pilotażowy
projekt stworzenia programu
efektywności energetycznej
dla gminy z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii.
Kolejne już gminy województwa śląskiego gotowe są do
uzyskaniem dotacji z prome-

nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska.
Zwracając się do uczestników uroczystości Anna Komorowska podziękowała im
za trud jaki wkładają w pracę służącą popieraniu i propagowaniu działań proekologicznych w Polsce. Mówiła, że
dzięki ich zaangażowaniu osobistemu oraz instytucji, które
reprezentują w Radzie Ekologicznej, możliwe jest zmienianie najbliższego środowiska
w miejsca czyste i ekologicznie przyjazne mieszkańcom.
Podziękowania od Pierwszej Damy odebrali także inni
członkowie Narodowej Rady
Ekologicznej z naszego regionu: Senator Andrzej Misiołek,
Burmistrz Żywca Antoni Szlagor i Prezes BESKID ŻYWIEC
Sp. z o.o. Jerzy Starypan.
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są dalszego dofinansowania
inwestycji w tym zakresie.
Równie dużym zainteresowaniem u indywidualnych
klientów spotkała się, jedyna do tej pory w kraju, linia
kredytowa uruchomiona ze
środków WFOŚiGW, skierowana do budowniczych domów niskoenergetycznych.
To świadczy o wciąż rosnącej wśród mieszkańców województwa śląskiego świadomości potrzeby i konieczności
zachowań energooszczędnych
na co dzień- stwierdziła G. Lenartowicz.
W katowickim Forum poświęconemu dobrym praktykom w efektywności energetycznej uczestniczyło ponad 300 osób. Była to jedna
z pięciu dużych konferencji
na temat korzyści wynikających z optymalizacji zużycia energii, organizowanych
w największych aglomeracjach w ramach ogólnopolskiej kampanii Polska Efektywna Energetycznie. Ma ona
na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści biznesowych
i środowiskowych wynikających z efektywnego wykorzystania energii. Akcja dedykowane jest samorządom,
przedsiębiorstwom komunalnym, dostawcom mediów
energetycznych. Adresowana jest zarówno dla dużych,
jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządowców.
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