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12 Środowisko

Eko  Aktywni

Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu, 
podczas uroczystości wręczania nagród 
podkreśliła, że możemy być dumni z ak-

tywności proekologicznych organizacji działających 
w naszym regionie.

– Większość z nich, choć przed laty rodziła 
się w buncie przeciwko ekologicznej degrada-
cji w województwie śląskim, to teraz uzbrojeni 
w doświadczenia i wiedzę stają się ambasado-
rami walki o nowoczesne, przyjazne środowisku 
i mieszkańcom oblicze regionu. Dzięki temu 
członkowie proekologicznych organizacji pozarzą-
dowych stają się bardzo ważnymi oraz potrzeb-
nymi partnerami ekologicznych profesjonalistów 
– stwierdziła prezes Gabriela Lenartowicz.

Także wicewojewoda śląski Andrzej Pilot gra-
tulując wyróżnionym organizacjom powiedział, 
że choć korzyści z ich pracy, uczącej młodych 
ludzi codziennych proekologicznych zachowań, 
a dorosłych poszanowania wartości przyrodni-
czych, już teraz są widoczne, to za kilka lat od-
czujemy to jeszcze dobitniej, poprzez polepszenie 
środowiskowych standardów jakości naszego 
życia. Natomiast przedstawiciele nagrodzonych 
organizacji dziękowali za docenienie ich pracy, 
gratulowali Funduszowi jubileuszu 20–lecia oraz 
życzyli dalszej owocnej pracy. 

Po raz szósty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął konkurs „Eko Aktywni” dla wyróżniających się  
i najprężniej działających organizacji ekologicznych w województwie śląskim.  
Nagrodzono dziesięć organizacji, a symboliczne czeki wręczono ich przedsta-
wicielom podczas eko–pikniku w Parku Śląskim. 

FUNDUSZ WYRÓŻNIŁ NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE W NASZYM REGIONIE

W tym roku, w związku z obchodami 20–lecia po-
wstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
wręczeniu nagród w konkursie EkoAktywnych 
towarzyszył piknik zorganizowany w hali Wy-
staw „Kapelusz” przez pozarządowe stowarzy-
szenia promujące ciekawe formy aktywności 
proekologicznej. Było to też podsumowanie 
letniej akcji informacyjno–edukacyjnej, pod-
czas której w kilku miastach regionu odbywały 
się happeningi i festyny promujące poprawę 

stanu środowiska naturalnego w regionie na przestrzeni 
minionych 20 lat.

Największym uznaniem mieszkańców regionu 
cieszyły się kiermasze produktów ekologicznych, 

eko–bizuterii, eko–mebli i przyjaznych środowisku 
przedmiotów codziennego użytku. Oblegane były 
warsztaty uczące wykorzystania materiałów bio-
degradowalnych. Finałem ekologicznego pikniku 
w Parku Śląskim było eko–party podsumowujące 

projekt „Naturalnie–w Parku Śląskim” oraz kon-
cert Alicji Jarosz i Recycling Bandu.

TYM RAZEM NAGRODY FINANSOWE OTRZYMAŁY ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIA-
ŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ  W SPOSÓB NIEKONWENCJONALNY I CIEKAWY.
 
LISTA LAUREATÓW KONKURSU EKOAKTYWNI 2013 :
1.  Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie – 10.000,00 zł.
2.  Polska Izba Ekologii, Katowice – 10.000,00 zł, 
3.  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza – 10.000,00 zł,
4.  Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Miasteczko Śląskie – 10.000,00 zł,
5.  Stowarzyszenie „Z nauką w przyszłość”, Katowice – 20.000,00 zł,
6.  Stowarzyszenie SOPEL, Będzin – 20.000,00 zł,
7.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Katowice – 30.000,00 zł,
8.  Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń, Mikołów – 30.000,00 zł,
9.  Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice – 30.000,00 zł,
10.  Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko–Biała – 30.000,00 zł.

Pamiątkowa fotografia wszystkich laureatów.

Uroczystości wręczania nagród EkoAktywnych towarzyszył kiermasz produktów ekologicznych.




