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Powrót do spisu treści

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z kolejnym raportem o stanie środowiska województwa świętokrzyskiego.
Przedstawiając różnorodność form ochrony przyrody, wyniki monitorowania jakości środowiska, efekty
kontroli przestrzegania prawa oraz realizację programów podejmowanych dla tworzenia warunków racjonalnego korzystania z zasobów środowiska pragnę, w imieniu autorów opracowania, zachęcić do bliższego
poznania regionu świętokrzyskiego tak licznie odwiedzanego w związku z obchodzonym w roku 2006 jubileuszem 1000-lecia życia monastycznego na górze Święty Krzyż, od której pochodzi nazwa łańcucha górskiego
i symbol całego regionu.
Dbałość o środowisko naturalne Ziemi Świętokrzyskiej, w której przetrwały unikatowe w skali Europy
ślady zbiorowego osadnictwa z okresu neolitu i paleolitu, niezwykle atrakcyjnej turystycznie z różnorodnymi
formami chronionej flory, fauny, malowniczymi krainami Gór Świętokrzyskich oraz dolin rzecznych, położonych w lewostronnym dorzeczu Wisły, jest zadaniem nas wszystkich, zatroskanych o zachowanie jej cennych
walorów dla przyszłych pokoleń.
Zaangażowanie wielu instytucji, organizacji, samorządów i całego społeczeństwa, w powiązaniu
z ograniczeniem presji na środowisko przemysłu i bytowania człowieka w wyniku przestawienia się na gospodarkę rynkową, jak też zespolone wysiłki wspierane środkami pomocowymi w ramach Unii Europejskiej,
powoli przynoszą oczekiwane rezultaty. Obserwujemy doskonalenie metod i technologii redukcji szkodliwych
substancji oraz inwestowanie w urządzenia ochronne. Nastąpił spadek ilości zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery, ilości ścieków odprowadzanych bez oczyszczenia, mają miejsce korzystne zmiany w gospodarce
odpadami, przejawiające się zmniejszającą się ilością odpadów przemysłowych kierowanych na składowiska
i wzrostem ilości powtórnie wykorzystanych.
Analiza opisanego w raporcie stanu środowiska regionu świętokrzyskiego pozwala ocenić na ile skuteczne
są dotychczasowe przedsięwzięcia i jak wiele jeszcze wyzwań musimy podejmować by ochronić to najcenniejsze
dobro jakim jest środowisko, w którym żyjemy.
Mam nadzieję, że dostępność raportu – również w internecie, na stronie podmiotowej WIOŚ w Kielcach:
www.kielce.pios.gov.pl – przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o środowisku, podniesienia świadomości
ekologicznej i dalszego uaktywnienia postaw sprzyjających jego ochronie.

Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska

Małgorzata Janiszewska
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