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70 lat Koła PZW

Częstochowa Miasto
Rok 2020 to jubileusze 70-lecia istnienia
najstarszych Kół Okręgu PZW w Częstochowie. Jednym z nich jest Koło Częstochowa Miasto. Niestety panująca epidemia COVID-19 nie pozwoliła, by wszyscy
zainteresowani obchodami spotkali się w
jednym miejscu. Jubileuszowe zawody
wędkarskie dla zaprzyjaźnionych Kół i
organizacji odbyły się (zgodnie z wszystkimi wymogami epidemiologicznymi) 12
września nad łowiskiem specjalnym Koła
PZW Pstrąg Przyłubsko.
Tym, którzy byli tam obecni Michał Śnioszek prezes Koła, podziękował za wieloletnią
działalność oraz współpracę, wręczając pamiątkowe statuetki i Dyplomy Uznania. Natomiast tych, którzy z różnych powodów nie
mogli zjawić się w Przyłubsku prezes wraz
z członkami zarządu odwiedzili z podziękowaniami w domach lub firmach. Wyróżnieni oczywiście odwdzięczyli się: pucharami,
pamiątkowymi tablicami czy statuetkami,
życząc Kołu wszelkiej pomyślności.
Podziękowania od Zarządu Koła Częstochowa Miasto otrzymali:
* Eugeniusz Bugaj, prezes Okręgu PZW w
Częstochowie;
* Krzysztof Matyjaszczyk prezydent Miasta Częstochowy, którego reprezentował na
spotkaniu radny miasta Dariusz Kapinos;
* Artur Wachecki, dyrektor Biura Okręgu
w Częstochowie;
* Dariusz Atłasik, komendant KM Policji
w Częstochowie;
* Arkadiusz Kobiela, z zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie;

* Piotr Wylon, komendant PSR w Katowicach;
* Małgorzata Biernat, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska UM w Częstochowie;
* Robert Amborski, komendant SSR
Okręg Częstochowa;
* Paweł Czuba, właściciel firmy Piscari;
* Krzysztof Ledwoń, właściciel firmy M-elektrostatyk (za wsparcie wędkarstwa sportowego służb mundurowych pan Krzysztof
dodatkowo został uhonorowany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów Krzyżem
Niepodległości Pierwszej Klasy z gwiazdą);
* Cezary Hatlapa, z firmy T.M.B 2 Sp. z
o.o.;
* Magdalena i Edward Łabowicz, z firmy
Balsax;
* Marzanna i Zbigniew Przerada, właściciele Złotych Arkad;
* Arkadiusz Pawlak, firma Big Fish;
* Artur Kryk, właściciel firmy cukierniczo-piekarniczej ARTO
oraz przedstawiciele Kół PZW: Blachownia, Kalety, Kłobuck, Lubliniec, MPK Częstochowa, Okoń Wodociągi, Pajęczno, Pstrąg
Przyłubsko, SM Zawiercie, Strzelce Wielkie,
Śródmiejska SM Częstochowa, Wodnik,
Wojkowice i Wykromet.
Podziękowano również szkołom za udział
w corocznych akcjach sprzątania świata:
* Szkole Podstawowej nr 54 im. Powstania
Warszawskiego;
* Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego;
* Zespołowi Szkół im. Jana Kochanowskiego.
Podczas obchodów Eugeniusz Bugaj, pre-

zes i Piotr Maroń, wiceprezes Okręgu PZW
w Częstochowie odznaczyli działaczy Koła:
* Złotą Odznaką PZW Dariusza Sztajnke;
* Brązową Odznaką PZW Adama Czoka;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego Jana Ujmę;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego Adama Domowicza;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju dla
Wędkarstwa Okręgu Częstochowa Jacka
Bernata;
* Medalem za Zasługi w Rozwoju dla

Czysta planeta dla wszystkich
Podczas ostatniej sesji rady miasta,
częstochowscy radni wyrazili wolę bezpośredniego stosowania głównych strategicznych elementów wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej „Czysta
Planeta dla wszystkich”. Zawarta jest w
nim długoterminowa wizja nowoczesnej,
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu
gospodarki.
W kompetencji samorządów lokalnych są
wszystkie obszary, których dotyczą główne
założenia Komunikatu Komisji Europejskiej COM (2018) 773. Osiągnięcie neutralnej dla klimatu emisji gazów cieplarnianych
wymaga aktywnego udziału zarówno władz
samorządowych jak i wszystkich sektorów
gospodarki oraz mieszkanek i mieszkańców. Miasto Częstochowa może być więc
aktywnym partnerem dla sektora przemysłowego oraz budowlanego i poprzez realizację przedsięwzięć na poziomie lokalnym
może czynnie przyczyniać się do realizacji
unijnej strategii klimatycznej.
Zgodnie z wizją przedstawioną w Ko-

munikacie Komisji Europejskiej, Miasto
Częstochowa może dążyć do osiągnięcia neutralności emisyjnej m.in. poprzez:

przyspieszenie przejścia na czystą energię,
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, podwyższenie efektywności

Wędkarstwa Okręgu Częstochowa Stanisława Żurawskiego.
Wręczono również puchary najlepszym w
zawodach wędkarskich. Wśród gości zwyciężył Andrzej Michalak przed Zbigniewem
Żurkiem i Maciejem Czubą, natomiast najlepszym członkiem Koła okazał się Mariusz
Wołoszyński, wyprzedzając Jana Rybaka i
Józefa Szydę.
RSA
energetycznej budynków; upowszechnianie
bezemisyjnej, opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności w transporcie drogowym; zrównoważone użytkowanie terenów
naturalnych; ulepszenie infrastruktury i
uodpornienie jej na zmianę klimatu.
Stosowanie rozwiązań mających zapewnić neutralność emisyjną przyniesie znaczne korzyści zarówno społeczne jak i środowiskowe. Wpłynie to na wszystkie aspekty
funkcjonowania miasta - systemy energetyczne, transportowe, przemysł. Można się
również spodziewać, że przejście na czystą
energię, w dłuższej perspektywie, pobudzi
wzrost gospodarczy i spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Ponadto, jednym
z najważniejszych wyzwań samorządów
jest rozwiązanie problemu niskiej emisji,
coraz bardziej uciążliwej także dla częstochowianek i częstochowian. Stosowanie
zaproponowanych rozwiązań pozwoli poprawić jakość powietrza w mieście, co w
istotny sposób podniesie jakość życia jego
mieszkańców.
Zakłada się, że główne cele strategiczne
określone w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2018) 773, wyznaczą kluczowe
obszary koncentracji działań władz samorządowych w perspektywie roku 2050.
red.

