
4 października odbyło się kolej-
ne już sprzątnie rzeki w ramach 
projektu #JurabezPlastiku, tym 
razem pod hasłem „Sprzątamy 
DO KOŃCA... Mirowski Prze-
łom Warty”.

Ponad 50 osób pracowało w po-
cie czoła, by wysprzątać 6-kilome-
trowy odcinek Mirowskiego Prze-
łomu Warty na trasie Kłobukowice 
– Skrzydlów. Efektem akcji było 
wyłowienie z rzeki 77 worków 
śmieci, wielkiej lodówki (która 
sprawdziła się jako kajak), plasti-

kowe krzesełka, wiadra i wannę 
oraz mnóstwo butelek.

Organizatorem akcji były Czę-
stochowski Alarm Smogowy i part-
nerzy: SARP Częstochowa, Jura 
Kajaki, Tyrolki.pl - kajaki, Funda-
cja Rething Częstochowa, Miej-
ska, Radio Jura, MNIAM MNIAM 
Częstochowa, Grupa Elanex. W 
sprzątaniu jak zawsze wzięło udział 
wielu innych ludzi dobrej woli.

Zebrane śmieci odebrała Gmina 
Kłomnice.

Akcja #JurabezPlastiku 2020 jest 
finansowana przez Narodowy In-

stytut Wolności - Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020 
#FIO.

- Jestem bardzo dumny z tych 
wszystkich osób na poziomie, któ-
re sprzątały z nami Wartę. Każdy z 
nas zrobił dużo dobrego dla natury 
i mam nadzieję, że w przyszłym roku 
będzie możliwe kontynuowanie pro-
jektu #JurabezPlastiku – powiedział 
Hubert Pietrzak, prezes Często-
chowskiego Alarmu Smogowego.
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W niedzielę 13 września o siódmej rano 
nad zbiornikiem „NO KILL” w Strzelcach 
Wielkich stawili się członkowie Koła Wy-
kromet, by rywalizować w wędkarskich 
zawodach o „Puchar 40-LECIA Koła”. 

Zawody odbyły się zgodnie z wszystkimi 
zasadami, wynikającymi z stanu epidemii 
Covid -19. Wędkowano (metodą gruntową) 
5 godzin z prawego brzegu zbiornika (od 
rzeki Pisi), pod okiem Sędziego Głównego 
Zbigniewa Wdowicza. 

Podczas wędkowania w siatkach lądowały 
głównie karasie, ale takie około kilograma 
każdy. Trafiały się również: pojedyncze kar-
pie wszystkie ważące ponad 3 kilogramy, 1,5 
kilogramowy sandacz oraz nieduże płocie, 
leszcze, wzdręgi i jazgarze. 

Zwycięzca zawodów Sebastian Sośniak 
złowił jedynego amura, ale za to takiego, 
któremu niewiele brakowało do 6 kilo. Wielu 
wędkarzy holowało wielkie ryby, ale nieste-
ty, to one okazały się górą, zrywając żyłki. 
Wszystkie duże ryby, które złowiono natych-

miast były ważone i z wielką starannością 
wypuszczane do wody. 

Po zakończeniu rywalizacji wszyscy udali 
się na posiłek (za przygotowanie przepysz-
nych golonek wielkie podziękowania należą 
się Bożenie Michalak). Należy również po-
dziękować za pomoc w organizacji zawodów 
Januszowi Krysiakowi i Jerzemu Bekusowi. 

Po podliczeniu wyników, gdy już wszyscy 
zaspokoili apetyt, Robert Amborski prezes 
Koła wraz z Sędzią Głównym wręczyli naj-
lepszej szóstce puchary, dyplomy i upomin-
ki. Najlepszym najmłodszym uczestnikiem 
zawodów został Paweł Kowalski

Najlepsza szóstka:

1. Sebastian Sośniak
2. Andrzej Michalak
3. Piotr Michalak
4. Sławomir Nowak
5. Janusz Krysiak
6. Szymon Tomaszewski
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77 worków pełnych śmieci wyłowionych 
  z mirowskiego odcinka Warty! 

Zawody o Puchar 40-lecia 
Koła PZW Wykromet

Lodówka wyłowiona z Warty posłużyła jako kajak


