Zielone Jastrzębie

Ekologiczna osobowość roku.

Gmina przyjazna dla czystego powietrza.

Zielone Czeki
Statuetki i czeki na 10 tys.
zł trafiły do tegorocznych
laureatów konkursu Zielone
Czeki’2022 w czterech
kategoriach. Kapituła
Konkursu przyznała również
pięć wyróżnień. Uroczystość
odbyła się na Stadionie
Śląskim w Chorzowie.
Konkurs organizowany jest
corocznie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
z okazji Dnia Ziemi.

- Historia zielonych czeków wiąże się
z historią Funduszu i jest to stały punkt
w naszej działalności. Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną
w wysokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób
doceniamy nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Kapituła Konkursu Zielone Czeki’2022 przyznała cztery nagrody główne oraz łącznie pięć wyróżnień w kategoriach:
• Ekologiczna osobowość roku
• Gmina przyjazna dla czystego powietrza
• Inwestycja proekologiczna roku
• Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej

Za prowadzenie, wraz ze swoją córką
Mają, audycji „EKO RANEK” emitowanej od niemal 9 lat na antenie Polskiego
Radia Katowice,
Ekologiczną Osobowością
Roku została
Gabriela Kaczyńska.
Audycja realizowana w formule reportażu uczestniczącego poświęcona jest
ekologii, ochronie środowiska i naukom
przyrodniczym. Biorą w niej udział naukowcy, eksperci i popularyzatorzy nauki, ale przede wszystkich zaproszone do
programu dzieci. Poszczególne odcinki audycji nierzadko wykorzystywane są
w szkołach i przedszkolach jako materiał
dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska współpracuje też z Programem 1 i Programem
3 Polskiego Radia. Jest inicjatorką wielu
akcji i kampanii społecznych, dotyczących ochrony przyrody i propagowania
zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
- To jest bardzo ważna nagroda, jesteśmy przeszczęśliwe, że zostałyśmy w ten
sposób docenione. Praca nad audycją
jest trudną pracą. Jest to audycja słowna
dla dzieci i z dziećmi, która trwa 30 minut. Mówimy w niej o prostych sprawach,
ale także sięgamy do trudnych tematów
np. pył zawieszony, fotowoltaika, tłumaczy to wszystko z udziałem ekspertów.
W audycji mamy różnych gości, np. nauczycieli, bo odwiedzamy szkoły, gdzie odbywa się wiele akcji i też działają pasjonaci ekologii - wyjaśnia Gabriela Kaczynska. - Bardzo się cieszę, że mogę pracować
z mamą i tworzyć tę audycję ekologiczną,
dzięki której mogę się wiele dowiedzieć,
a później przekazywać to innym osobom dodaje córka Maja.

Wyróżnienia otrzymali Tomasz Beczała oraz Marcin Podsiadło.
Za wielotorowe działania
w zakresie walki o czyste
powietrze, Zielony Czek w
kategorii Gmina przyjazna
dla czystego powietrza
trafił do Goczałkowic-Zdrój.
Jednym z takich działań jest realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W samym tylko 2021 roku wymienionych zostało 135 nieefektywnych źródeł
ciepła na ekologiczne. Przez ostatnie lata wykonanych zostało wiele inwestycji
w ochronie środowiska jak rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz sąsiadującego z nim budynku starego dworca, wybudowane zostało centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania rowerów. Ponadto w Gminie prowadzony jest punkt
konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, a dla mieszkań-

ców ogrzewających domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona została obniżona stawka podatkowa.
W gminie prowadzone są też przy użyciu drona kontrole palenisk domowych.
Goczałkowice-Zdrój zajęły 11 miejsce
w rocznym rankingu gmin w Programie
Czyste Powietrze.
- Ta nagroda cieszy wyjątkowo, bo
walka ze smogiem to mój priorytet.
Robimy wszystko co możemy, abyśmy
w Goczałkowicach oddychali czystym
powietrzem. Zdrowie jest przecież najważniejsze - podkreśla Gabriela Placha,
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. - Realizujemy programy ekologiczne, inicjatywy oraz akcje edukacyjne. Jako pierwsi
w regionie wprowadziliśmy preferencyjną stawkę podatku dla osób stosujących
ekologiczne źródła ciepła. Oferujemy
mieszkańcom dofinansowanie do wymiany starych kotłów oraz prac termomodernizacyjnych, zachęcamy do skorzystania z programów rządowych. Ale

pamiętamy, jak ważne są edukowanie
i uświadamianie mieszkańców. Stąd
nasze akcje edukacyjne, w tym zorganizowana we współpracy z Pszczyńskim Alarmem Smogowym instalacja
w kształcie płuc, która w ubiegłym roku
pokazywała, jaka jest jakość powietrza dodaje wójt.
Wyróżnione zostały gminy: Ślemień
i Mszana.
Nagrodę w kategorii
Inwestycja proekologiczna
roku otrzymało
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Zielony Czek trafił do spółki za realizację zadania „Budowa III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I Etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 w PEC Gliwice”. Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin

