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strażnikiem natury
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

100 drzew dla Częstochowy
na Dzień Ziemi

Podczas akcji „100 drzew od Wspólnie
dla Częstochowy na Dzień Ziemi” mieszkańcy zebrali tonę makulatury. Kwota
uzyskana ze zbiórki, przekazana została
na charytatywny cel - dla 5 letniej Zosi,
u której zdiagnozowano wadę nóżek zdarzającą się raz na ćwierć miliona urodzeń.

Z okazji Dnia Ziemi, Stowarzyszenie
Wspólnie dla Częstochowy zorganizowało
eko-wydarzenie, dzięki któremu każdy kto
przyniósł ze sobą makulaturę mógł wymienić ją na darmowe, owocowe drzewko. Zainteresowanie było tak duże, że sto drzewek
rozeszło się w pierwsze 30 minut akcji.
W akcji uczestniczył prezydent miasta
Krzysztof Matyjaszczyk, który także przyniósł makulaturę.
- Cieszymy się, że mieszkanki i mieszkańcy
naszego miasta tak licznie odpowiedzieli na
nasze zaproszenie. Akcja pozwoliła nie tylko
uczcić Dzień Ziemi poprzez drzewka owocowe, które już zapewne cieszą w częstochowskich ogródkach, ale również dzięki tonie
zebranej makulatury możliwe było wsparcie
małej Zosi, która zmaga się z ciężką chorobą, a na jej operację potrzebny jest ponad
milion złotych – mówi członek Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy.
Zosia poddana była już jednej operacji,
dzięki której mogła chodzić, jednak teraz
pilnie znów konieczna jest kolejna operacja.
Zbiórkę na rzecz Zosi można wesprzeć na
stronie https://www.siepomaga.pl/zosiabiecek
red.

#JurabezPlastiku
2022
To pierwsze wydarzenie w tym roku, a
w sumie już 10. jubileuszowe sprzątanie,
przeprowadzone w ramach projektu „JurabezPlastiku”, realizowanego od 2019
roku przez Fundację Częstochowski Alarm
Smogowy.
23 kwietnia, już po raz kolejny, zaproszono
osoby kochające naturę do porządkowania
Warty z poziomu kajaków. Tak jak poprzednie edycje, również i tę zorganizował Częstochowski Alarm Smogowy, Jura Kajaki i Gmina Mstów.
Tym razem uczestnicy wydarzenia sprzątali Wartę na jej 9-kilometrowym odcinku, od
Jaskrowa do Kłobukowic (gm. Mstów), tradycyjnie płynąc kajakami, użyczonymi przez
Jura Kajaki.
Jak powiedział nam Hubert Pietrzak, pomysłodawca i koordynator projektu #JurabezPlastiku, było to największe sprzątanie
zorganizowane w tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej z okazji Dnia Ziemi, przypadającego na 22 kwietnia.
Do sprzątania zgłosiło się ponad 60 osób.
Jeśli do tej liczby dodamy członków ekipy zabezpieczającej, to okazuje się, że w wydarzeniu wzięła udział rekordowa liczba 70 osób.
Jak mówią organizatorzy: 10. - jubileuszowe
spotkanie, zaskoczyło niesamowitą frekwencją!
Efektem przeprowadzonej akcji porządkowania było wyłowienie z rzeki 110 worków

śmieci, a ponadto odpadów wielkogabarytowych, takich jak np. monitory telewizorów,
balie, wiadra, meble ogrodowe itp. Rzeka i jej
mieszkańcy - ryby, bobry, kaczki z pewnością
są za to wdzięczne uczestnikom sprzątania.
- Jestem bardzo dumny z tych wszystkich,
którzy sprzątali z nami Wartę. Każdy z nas
zrobił dużo dobrego dla natury i mam nadzieję, że w ramach projektu #JurabezPlastiku będziemy mogli zorganizować jeszcze niejedno
sprzątanie naszego zakątka Jury – powiedział
Hubert Pietrzak, prezes Częstochowskiego
Alarmu Smogowego.
Na koniec akcji wszyscy uczestnicy spotkali
się w Przystani Jura Kajaki, gdzie mogli zjeść
wędzoną rybę, żur i kiełbaskę z ogniska. Wyrazem solidarności z udanej akcji było wspólne odtańczenie przez uczestników sprzątania
„tańca zadowolenia z bardzo udanej akcji
sprzątania Warty”.
Sponsorami i partnerami akcji byli: Hegelmann Częstochowa, Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie, Mniam Mniam Slow Food
Częstochowa, Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK, SARP Częstochowa.
red.

Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na
laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rywalizacja będzie się odbywać w
czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej. Katowicki Fundusz rozpoczął właśnie przyjmowanie zgłoszeń, które można składać do 30 czerwca 2022 r.

Zielone czeki – WFOŚiGW w Katowicach
rozpoczął przyjmowanie wniosków
W konkursie mogą wziąć udział:
* w kategorii Ekologiczna osobowość
roku: osoby ﬁzyczne,
* w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza: gminy - wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu
* w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneﬁcjenci pomocy ﬁnansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli
realizację zadania doﬁnansowanego ze
środków Funduszu (z wyłączeniem osób
ﬁzycznych),
* w kategorii Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w
rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego
prowadzące działalność proekologiczną.
Nagrody w konkursie przyznawane są
za działania/zadania realizowane w roku
2021. Na zwycięzców czekają statuetki i

Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł. Poza
tym Kapituła konkursu może przyznać
również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r. Laureatów poznamy
do końca tego roku.

O bezpieczeństwie
energetycznym
na konferencji
SILESIA 2030

ką cenę i import OZE. My widzimy to jako
kolejną pułapkę. Europa jest uzależniona
od Rosji, za chwilę uzależni się od Maroka
i Algierii, skąd będzie brała wodór i inne
surowce – powiedziała minister klimatu i
środowiska Anna Moskwa.
Uczestnicy katowickiej konferencji podkreślili także, iż transformacja energetyczna
nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, zatem konieczne
jest przyspieszenie budowy tych źródeł w
Polsce. Zwieńczeniem konferencji „Silesia
2030” było podpisanie „Rezolucji Energetycznej”.
Spotkanie zakończyło się podpisaniem
przez jego uczestników Rezolucji Energetycznej 2022. Dokument przedłożony przez
organizatorów konferencji mówi o konieczności transformacji energetycznej, zważając
jednak na zachowanie równowagi pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne,
a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii
Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.
red.

W siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach odbyła się
konferencja SILESIA 2030. Tematem
tegorocznej edycji było „Bezpieczeństwo
energetyczne Polski i Europy – co dalej z
polityką klimatyczną UE?”. Wydarzenie
zorganizowano z inicjatywy europosła
Grzegorza Tobiszowskiego.
– Prowadzimy transformację w oparciu o
to, co mamy, co jest nasze, ale jednocześnie
też o to, na co jesteśmy w stanie pozwolić
sobie ﬁnansowo. Tutaj wiele państw europejskich mówi, że transformacja za wszel-

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły
43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki z
okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
28 lat temu, w 1994 roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy, miasta i
stowarzyszenia.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

