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O świadomość ekologiczną raciborzan od najmłodszych lat dbają szkoły,
aktywnie uczestnicząc w akcjach z okazji Dnia Ziemi czy Sprzątania
Świata. Tu ekoelfy z SP 15.

Racibórz » Większość nas z problemem ekologii spotyka się na co dzień,
ale czy potrafimy o nią zadbać w swoim środowisku? Co ważniejsze,
czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się co można zrobić by poprawić sytuację ekologiczną naszego otoczenia? Zapytaliśmy o to mieszkańców
Raciborza.

Co raciborzanie sądzą o ekologii
Zdajemy sobie też sprawę,
że za stan środowiska Raciborza i okolic odpowiadają władze
miasta, jednakże obywatele powinni mieć także możliwość wypowiedzenia się w tym temacie.
Postanowiliśmy zapytać się raciborzan, co ich zdaniem powinien zrobić Urząd Miasta, aby
poprawić ekologię w naszym
regionie?

Odpowiedź na to pytanie
przysparzała rozmówcom zazwyczaj nie lada problemów. Nie
ma się co temu dziwić. Część
osób nie miała konkretnego zdania, jak na przykład Weronika:
– naprawdę nie mam zdania na
ten temat. Z kolei Zygmunt podchodzi z optymizmem i pozytywnym nastawieniem do rozwoju
ekologii w Raciborzu: – myślę,

że jest coraz lepiej, zwłaszcza
na Ostrogu, gdzie mieszkam.
Kolejna grupa pytanych przez
nas osób wykazała się bardziej
precyzyjnymi odpowiedziami.
Justyna zwraca uwagę na to, że
centrum Raciborza, posiada za
mało miejsc, gdzie byłoby można podziwiać zieleń, co jej zdaniem bez trudu można dostrzec
np. w Rybniku: – tam jest bardzo

dobry pomysł przyozdabiania
rond kwiatami. Skupiamy się
za bardzo na zabudowaniu powierzchni miasta różnymi sklepami i galeriami, a zapominamy
o zieleni, parkach.
Hermina widzi problem przede wszystkim w zanieczyszczeniu powietrza: – Mieszkam na
Kolejowej, naprawdę duże kłopoty sprawia dym ze spalanych

śmieci. Często bywa tak, że okna nie da się otworzyć z tego
smrodu, a firany trzeba prać na
okrągło. Rozmówczyni ma jednak na to rozwiązanie: – powinny być większe kary pieniężne
jak na Zachodzie. Tam w kominku nie można palić byle czym,
bo dostaje się mandat.
Skoro mowa już o pieniądzach
Tadeusz mówi krótko: – nie bę-

dzie ekologii bez odpowiedniej
sumy pieniędzy przekazanych
na ten cel od władz miasta. Wydaje się, że ta odpowiedź trafia
w sedno sprawy. Niestety nie tylko pieniądze mają istotny wpływ
na rozwój ekologii w naszym regionie również nasze dobre chęci i oryginalne pomysły na zagospodarowanie terenu miasta.
(ada), bart.

jonymi płytami betonowymi
wylewanymi „na mokro” oraz
droga technologiczna z płyt betonowych.

szkoły w tym zakresie zebrały
i opisały panie Róża Szramek
i Beata Rubin – Jałowiecka –
nauczycielki geografii i biologii Gimnazjum Nr 5 im. Jana
Pawła II w Raciborzu – słyszymy w G 5.

więcej szkół będzie mogło otrzymać nasze wsparcie – zachęcają w Silesii. Kontakt: Katarzyna
Chyła 32 201 14 10, katarzyna.
chyla@fundacjasilesia.pl

rza, pod wodą znalazło się od
15 do 50 procent obszarów leśnych. Zginęły przede wszystkim pisklęta, nierozwinięte jaja
w ptasich gniazdach oraz młode osobniki bażantów, kuropatw, saren, łosi i zajęcy. Tylko
w rejonie Katowic straty z tego powodu oszacowano na ok.
100 tys. zł. Katowicki Fundusz
w ramach specjalnych zasad
dofinansowania zadań związanych z usuwaniem w środowisku skutków klęsk żywiołowych udzielił wsparcia kołom
łowieckim w wysokości ponad
300 tys. zł na działania związane z odtworzeniem stanu zwierzyny drobnej oraz naprawianiem środowiska przyrodniczego. Gabriela Lenartowicz
powiedziała, że odbiera to odznaczenie w imieniu pracowników Funduszu, dla których
reintrodukcja gatunków zwierząt żyjących w lasach naszego
regionu zwłaszcza tych, którym
nie udało się przeżyć powodzi,
to ratowanie życia w lesie. Udało się tego dokonać m.in. dzięki
środkom Wojewódzkiego Funduszu.

Kurier ekologiczny
Poprawili obsługę klienta

1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe zasady przyjmowania
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań proekologicznych ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. W trosce o poprawę sprawności obsługi beneficjentów, wnioski – zwłaszcza te przyjmowane w trybie
naboru terminowego – rozpatrywane będą równolegle
przez kilka zespołów specjalistów. W związku z tym wszyscy eksperci Funduszu będą
w pełni do dyspozycji w katowickim biurze przy ulicy Plebiscytowej 19, a zatem nie będzie
potrzeby pośrednictwa w składaniu wniosków w tzw. biurach
terenowych w Bielsku-Białej
i w Częstochowie. W Kancelarii
Głównej w Funduszu (tel. 32 60
32 200) uzyskać można będzie
wszystkie informacje i kontakty z pracownikami do tej pory
pracującymi w tych miastach.
Dokumenty o dofinansowanie
zadań przyjmowane będą bezpośrednio lub drogą pocztową
a także mailową w biurze Funduszu w Katowicach przy ul Plebiscytowej 19 (e-mail: biuro@

wfosigw.katowice.pl). W razie
potrzeby pracownicy poinformują o możliwościach uzyskania bezpośrednich szczegółowych informacji. W uzasadnionych przypadkach konsultacje
merytoryczne przeprowadzone
zostaną u beneficjenta.

Są pieniądze, ruszyły
prace

Firma Skanska podpisała
umowę na kontynuację budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) na Białej Wodzie
w Krzanowicach. Inwestorem
jest Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach, a 2,1 mln zł na inwestycję
przeznaczył już w zeszłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Zbiornik zgromadzi nadmiar wody
podczas obfitych opadów przez
co uchroni ten rejon przed powodziami. Termin realizacji to
czerwiec 2012 roku. W ramach
inwestycji powstanie zasyp po
wymianie gruntu, korpus zapory, przelew awaryjny, umocnienia skarp odwodnych zbro-

Gimnazjum nr 5 drugie
w województwie

Gimnazjum Nr 5 im. Jana
Pawła II w Raciborzu zajęło II
miejsce w województwie śląskim w konkursie na najlepiej
prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych w kategorii gimnazjum.
Konkurs zorganizowała Fundacja Ekologiczna Silesia, która współpracuje z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W konkursie należało
zaprezentować działalność placówki w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych za cały ubiegły rok szkolny,
przynoszących korzyści przyrodzie oraz środowisku lokalnemu. – Prowadząc edukację ekologiczną uczymy naszych uczniów jak dbać o środowisko, jak
umiejętnie wykorzystywać jego
zasoby, jak je chronić i jak mu
pomagać. Wszystkie działania

Zbieraj telefony

Fundacja Ekologiczna Silesia we współpracy ze Spółką
Green World może zorganizować zbiórkę telefonów na terenie szkoły, zakładu pracy a nawet w miejscu zamieszkania!
– Dzięki tej akcji przyczynimy
się do zwiększenia świadomości ekologicznej, ochrony środowiska oraz budujemy większą
odpowiedzialność społeczną.
Naszym wspólnym celem jest
ochrona środowiska poprzez
ponowne wykorzystanie telefonów komórkowych. Bezpłatnie dostarczamy materiały reklamowe i odbierzemy telefony
po zakończeniu zbiórki, a pieniądze uzyskane dzięki tej akcji zostaną przekazane na cele
statutowe Fundacji, której działania są skupione na edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży.
Dzięki tym funduszom coraz

Najwyższe odznaczenie
łowieckie dla prezes
WFOŚiGW

Podczas świątecznego spotkania członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach
Gabriela Lenartowicz –prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
otrzymała odznakę za zasługi
dla łowiectwa. To najwyższe wyróżnienie nadawane od 1966 r.
osobom i instytucjom spoza
Zrzeszenia wręczył prezes katowickiej Okręgowej Rady Łowieckiej Jan Suchorończak mówiąc że to wyraz uznania i doceniania za wsparcie działań
kół łowieckich starających się
o reintrodukcję gatunków zwierząt, których siedliska i gniazda zostały zatopione podczas
powodzi w 2010 r. Wówczas to,
zwłaszcza w okolicach Pszczyny,
Miedźnej, Bierunia, Goczałkowic, a także w pobliżu Racibo-

