
Jubileuszową galę poprowa-
dził Mirosław Neinert - reżyser  
i dyrektor Teatru Korez, a na 
scenie wystąpili: Grzegorz Tur-

nau, Andrzej Sikorowski, Katarzyna 
Tlałka i Magdalena Cielecka, Broni-
sław Wrocławski i Czesław Jakubiec. 

W TraKcie BeNefisu 
DuŻo MóWioNo  
o roli fuNDusZu JaKo 
WaŻNeGo eleMeNTu  
W uNiKaToWyM Na sKalę 
europeJsKą sysTeMie 
fiNaNsoWaNia ochroNy 
ŚroDoWisKa.

Goście benefisu, którymi byli za-
łożyciele Funduszu, ekolodzy i be-
neficjenci akcentowali przede 
wszystkim dobrą i bliską współpra-
cę z Funduszem, który reaguje na 
potrzeby i oczekiwania samorzą-
dów, przedsiębiorców, a tym samym 

mieszkańców województwa śląskie-
go, udzielając wsparcia finansowe-
go najbardziej potrzebnym przed-
sięwzięciom z zakresu ochrony śro-
dowiska. Symbolizowała to multi-
medialna sceniczna prezentacja, 
na której zaprezentowano zmienia-
jący się w miarę toczonych opowie-
ści wizerunek Śląska. 

NaJpierW DoMiNoWały 
W NiM KoMiNy, hałDy 
i sZary KraJoBraZ, a 
Miarę upłyWu cZasu 
oBraZ NaBierał BarW, 
WyrasTały DrZeWa i 
TraWa, a NieBo sTaWało 
się BłęKiTNe. 

- Warto podkreślić, że znaczącym 
beneficjentem Funduszu jest także po-
wiat mikołowski. Praktycznie każda  
z miejscowości, 
tworzących nasz 
powiat skorzy-
stała ze wspar-
cia zapewnia-
nego przez Fun-
dusz. Śląski 
Ogród Botanicz-
ny w Mikoło-
wie, kanaliza-
cja w Łaziskach, 
termomoderni-
zacja Domu Po-
mocy Społecznej  
w Orzeszu, 
to tylko kil-
ka z przykła- 
dów - mówił 
obecny na uroczystości Piotr Zienc, 
jedyny radny z powiatu mikołowskie-
go w Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Wiceminister Aneta Wilmańska 
mówiąc o roli i znaczeniu Funduszu 
podkreśliła, że intencją ministerstwa 
środowiska jest pielęgnowanie i roz-
wój systemu finansowania ochrony 
środowiska, którego filarem są takie 
wojewódzkie fundusze jak katowicki. 
Tak dobra marka - mówiła wicemini-
ster Wilmańska - obroni się i zawsze 
znajdzie gorących zwolenników w re-
sorcie środowiska.

Z kolei Gabriela Lenartowicz py-
tana o wpływ Funduszu na stan 
świadomości ekologicznej miesz-
kańców regionu zwróciła uwagę na 
kolosalne przekształcenia w myśle-
niu ich o czystym, ekologicznie za-
dbanym własnym otoczeniu. Dzię-
ki wielu kampaniom, akcjom ekolo-
gicznym i inicjatywom proekologicz-
nym inspirowanym i wspieranym 
przez Fundusz udało się na Śląsku 

wytworzyć modę na ekologię i bar-
dzo potrzebna dziś pozytywną rywa-
lizację miast o czystość, lepsze po-
wietrze, sprawniejszą kanalizację, 
ekologiczną gospodarkę odpada-
mi. Dlatego zmiana wizerunku Ślą-
ska ze zdegradowanej ziemi na eko-
logiczny, zielony region to nie cud,  
a nasz wspólny sukces - mówiła pre-
zes G. Lenartowicz.

Z okazji 20 - lecia Fundusz nagro-
dził dwudziestu swoich ekopartne-
rów statuetkami - zegarami zatopio-
nymi w krysztale. Mają one symbo-
lizować upływający czas, w którym 
udało się wiele zmienić w środowisku 
i nadchodzący, w którym dla ochro-
ny środowiska wiele jeszcze można 
zdziałać. 

Finał obchodów dwudziestolecia powstania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach obchodził 21 października uroczystym artystycznym 
benefisem zorganizowanym w Teatrze Śląskim. Uczestniczyli w nim, m.in. wiceministrowie: 
środowiska Aneta Wilmańska i rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, europoseł Jan 
Olbrycht, parlamentarzyści, wicewojewoda Andrzej Pilot oraz samorządowcy z województwa 
śląskiego, główni beneficjenci, a także pracownicy Funduszu.

Dzięki Funduszowi ekologia 
stała się na Śląsku modna

sTaTueTKaMi Z oKaZJi JuBileusZu 20-lecia 
poWsTaNia fuNDusZu WyróŻNioNo, M.iN.:

• Fundację Ekologiczną ARKA za szeroką pojętą edukację ekologiczną i kształtowa-
nie postaw ekologicznych w województwie śląskim.

• Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub Gaja za podejmowane od 25 lat real-
ne działania na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt.

• Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko - Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy za działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicz-
nej dzieci z województwa śląskiego.

• Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie za działalność na rzecz ochrony różnorodno-
ści biologicznej, edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowanie postaw 
sprzyjających urzeczywistnieniu idei zrównoważonego rozwoju.

• Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach. 
• Spółkę Energetyczną Jastrzębie SA za wieloletnie działania w zakresie zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie metanu do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w kogeneracji.

• Grupę TAURON SA za liczne inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii. 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - za wieloletnią aktywną współ-
pracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły.

• Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie za połączenie nowoczesnej mo-
dernizacji oczyszczalni z propagowaniem efektywności energetycznej m.in. poprzez 
wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

• Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za wieloletnią 
współpracę w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i ograniczeniom skut-
ków klęsk żywiołowych.

• Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu 
za skuteczne i długoletnie działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach służby zdrowia szpitala.

• Gminę Jaworze.
• Gminę Myszków.
• Gminę Chorzów za pozyskiwanie i zagospodarowywanie środków na działania pro-

ekologiczne, które skutecznie poprawiają jakość życia mieszkańców.
• Powiat Tarnogórski.
• Powiat Zawierciański za skuteczne działania w likwidacji bomb ekologicznych po 

Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach i po Przedsiębiorstwie Materiałów 
Izolacji Budowlanej w Ogrodzieńcu.

Kulminacyjnym punktem programu było zdmuchnięcie świeczek na torcie przez władze Funduszu

Zaproszeni goście składali „przysięgę” wierności wartościom środowiskowym

Andrzej Sikorowski uświetnił galę Funduszu


