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Treści zawarte w publikacji nie stanowia oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz » Przedsiębiorcy z Raciborza zainteresowani pozyskaniem dofinansowania
na zadania proekologiczne wzięli 14 listopada udział w bezpłatnym seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na Zamku Piastowskim. - Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna
pozyskała już w ten sposób 25 mln zł - podkreśla jej prezes Tadeusz Wojnar. Prezes
Funduszu, Gabriela Lenartowicz, zaprosiła do Raciborza najlepszych specjalistów
z podległej sobie instytucji.

Racibórz » Mieszkająca na co dzień w Australii założycielka Fundacji Nasza Ziemia
i inicjatorka polskiej edycji akcji Sprzątanie Świata, która młodzieńcze lata spędziła
w Raciborzu, spotkała się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach m.in. z prezes tej instytucji Gabrielą Lenartowicz,
mieszkanką naszego powiatu. Rozmawiano o ekologii i jej promowaniu.

Jak pozyskiwać dotacje
na działania proekologiczne?
SM Nowoczesna na termomodernizacje, wymianę kotłowni i montaż instalacji solarnych
pozyskała od 1994 roku z Narodowego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach blisko 25 mln
zł. - Uzyskaliśmy znaczący efekt
ekologiczny, ale i spore oszczędności dla naszych mieszkańców
- podkreśla obecny na spotkaniu
na Zamku Piastowskim prezes
Tadeusz Wojnar. Znaczące inwestycje poczyniła Nowoczesna
w ostatnim czasie w odnawialne
źródła energii, stając się przykładem dla innych tego typu
zarządców w kraju. Z pomocy
WFOŚiGW korzystają w Raciborskiem przede wszystkim samorządy. Są doskolane zorientowane w możliwościach pozyskania wsparcia. Gorzej nieco
przedstawia się sytuacja jeśli
chodzi o przedsiębiorców. - To
dlatego postanowiliśmy rozpropagować szerzej to zagadnienie, korzystając ze współpracy
z Raciborską Izbą Gospodarczą
- podkreśla prezes Gabriela Lenartowicz.
Tematem przewodnim seminarium było "Wsparcie dla
przedsiębiorców w realizacji zadań proekologicznych z wykorzystaniem środków Wojewódz-

Mira Stanisławska-Meysztowicz

w siedzibie WFOŚiGW
• Fundusze europejskie.
- Bardzo się cieszę, że pani Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pomogła nam zorganizować takie
przedsięwzięcie właśnie w Raciborzu. Przedsiębiorcy często
nie posiadają wystarczającej
wiedzy na temat dofinansowania działań, które są produktywne i zarazem proekologiczPodczas konferencji
ne - powiedział Tadeusz Ekiert,
prezes Raciborskiej Izby Goprzybliżono następujące
obszary dofinansowania: spodarczej.
• Ochrona atmosfery i poWspółorganizatorem była
wierzchni ziemi,
Agencja Promocji Ziemi Raci• Gospodarka wodna i ochro- borskiej i Wspierania Przedsięna wód,
biorczości na Zamku Piastow• Ochrona Przyrody, Edukacja skim w Raciborzu.
aha, waw
Ekologiczna i Profilaktyka
Zdrowotna,
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach". Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskali wiedzę m.in. na temat listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze
środków WFOŚiGW w Katowicach na 2015 r., zasad udzielania dofinansowania i kryteriów
wyboru przedsięwzięć oraz terminów naboru wniosków.

Mira Stanisławska-Meysztowicz to ikona działań ekologicznych, założycielka i była prezeska Fundacji Nasza Ziemia, która w 1994 r. zainicjowała w Polsce
akcję Sprzątanie Świata. Często
odwiedza Racibórz, w którym
spędziła młodzieńcze lata. Patronuje raciborskim inicjatywom
ekologicznym. Akcja Sprzątanie
Świata, zapoczątkowana w 1989
w Australii, obecnie odbywa się
już w 130 krajach świata. W samej Polsce, w tym w Raciborzu,
co roku zbiera śmieci około
dwóch milionów wolontariuszy.
Działania Miry StanisławskiejMeysztowicz znalazły uznanie
u władz państwowych - w 2001
została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 uhonorowana
Orderem Uśmiechu, a dwa lata
później uznana Człowiekiem Roku 2004 Polskiej Ekologii.

Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach przedstawiła zasady
współpracy Funduszu z organizacjami pozarządowymi, pogratulowała także efektów działania Fundacji Nasza Ziemia.
Prezes Funduszu zadeklarowała dalsze wsparcie inicjatyw,
których celem jest kształtowanie postaw proekologicznych
i szeroko rozumiana edukacja
ekologiczna.
Uczestniczący w konferencji Sławomir Brzózek, prezes
Fundacji Nasza Ziemia mówił,
że sztandarowa akcja Fundacji, czyli Sprzątanie Świata odbywa się na dwóch płaszczyznach. "Pierwsza to rzeczywiste sprzątanie - człowiek bałagani, więc musimy posprzątać.
Dużo ważniejszy jest jednak
- stwierdził Brzózek - powód,
dla którego musimy sprzątać.

ży nacisk położymy na edukację młodych mam. Chciałabym,
aby wszystkie kobiety rodzące dzieci w Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka były zmotywowane do karmienia piersią
i znały zalety karmienia naturalnego” – mówiła położna Joanna Magdalińska.
Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka będzie też pierwszym
w regionie ośrodkiem laparoskopowego leczenia endometriozy. „Dzięki jednej z najlepiej

wyposażonych w Polsce multimedialnej sali do zabiegów laparoskopowych oraz świetnemu
zespołowi ginekologów i chirurgów będziemy mogli skutecznie pomagać pacjentkom z tym
schorzeniem” – dodał prezes
Mariusz Wójtowicz.
Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka wybudowane zostało
w niespełna 15 miesięcy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 43
miliony złotych. Inwestycję sfinansowało miasto Zabrze, które jest właścicielem szpitala.
„Placówka medyczna, na którą
zabrzanie czekali od kilkudziesięciu lat, cechować się będzie
najwyższymi standardami funkcjonowania, a przede wszystkim
jakością opieki nad pacjentami. Zależało nam na tym, aby
matki mogły rodzić w bardzo
dobrych warunkach, mając przy
boku bliskich oraz najlepszych
lekarzy. Centrum to innowacyjny w skali regionalnej ośrodek
wpisujący się w wizerunek Za-

Racibórz » W Zabrzu oficjalnie otwarte zostało Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka - jeden z najnowocześniejszych w kraju szpitali ginekologiczno-położniczych.
W uroczystości wzięła udział Gabriela Lenartowicz,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wsparł tę
ważną dla całego województwa inwestycję.

Otwarcie Centrum Zdrowia

Kobiety i Dziecka
Centrum będzie miejscem,
gdzie opieka nad kobietami będzie kompleksowa. „Stworzyliśmy ultranowoczesną placówkę,
z pełną ofertą usług ginekologiczno-położniczych. Centrum
będzie działało w systemie „rooming-in", w którym matka ma
przy sobie dziecko przez cały
czas, również zaraz po urodzeniu. Po wyjściu ze szpitala no-

worodek pozostanie pod opieką
poradni neonatologicznej, czyli
pielęgniarek i lekarzy znających
go od urodzenia.
Ta wiedza umożliwi sprawniejsze zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości
w rozwoju małego człowieka
w pierwszych trzech miesiącach życia” – powiedział dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala

Miejskiego w Zabrzu. Pacjentki Centrum będą mogły korzystać ze wszystkich form znieczuleń, rodzić naturalnie lub
w wodzie. CZKiD oferuje także szereg innych udogodnień
dla pacjentek, jak konsultacje
psychologiczne czy dietetyczne. Przyszłe mamy będą też
mogły korzystać z usług szkoły
rodzenia. Co istotne, wszystkie
te usługi będą bezpłatne. Dla
przyszłych mam otwarta zostanie poradnia laktacyjna. „Du-

Chodzi o to, aby posprzątać sobie w głowach. Natura bez nas
sobie poradzi, my bez natury
sobie nie poradzimy" - stwierdził prezes Fundacji Nasza
Ziemia. Bogdan Gieburowski,
zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach wskazał na
wymiar edukacyjny i prospołeczny akcji Sprzątanie Świata.
Przypomniał także, że w lasach
na terenie katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych zebrano w minionym roku ponad 11
tysięcy metrów sześciennych
śmieci.
W czasie konferencji przedstawione zostały plany związane z ogólnopolską inauguracją
Sprzątania Świata w 2015 roku
na terenie Nadleśnictwa Siewierz. Fundacja Nasza Ziemia
powstała w październiku 1994
roku. Cele działania Fundacji to
m.in. koordynowanie i rozwijanie ruchu Clean Up The World
w Polsce, promocja idei rozwoju zrównoważonego, aktywizowanie społeczności lokalnych
na rzecz ochrony środowiska
naturalnego oraz inicjowanie
i wspieranie działań na rzecz
aktywnej ochrony przyrody.
Lokalnym partnerem Fundacji Nasza Ziemia przy organizacji akcji Sprzątanie Świata
jest od 17 lat Fundacja Zielonej
Ligi. W 2015 roku ogólnopolska
inauguracja Sprzątania Świata
zaplanowana jest w województwie śląskim. WFOŚiGW w Katowicach w 2014 roku przekazał
około 1 mln 500 tysięcy złotych
organizacjom pozarządowym
na działania proekologiczne.
eco
brza jako miasta przyjaznego
rodzinie” – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza.
Szpital Miejski w Zabrzu sp.
z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961
roku. Szpital dysponuje 410 łóżkami, funkcjonuje w nim 8 oddziałów: Chorób Wewnętrznych,
Neurologii, Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej, Oddział Ginekologii i Położnictwa, Neonatologii.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł finansowo termomodernizację budynku oraz budowę instalacji
solarnej. Inwestycja kosztowała
ok. 4,5 mln złotych. Ponad połowę tej kwoty stanowiły dotacja
i pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.
eco

