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Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

„Zielone Czeki” uroczy-
ście wręczono 24 kwietnia. 
W kategorii edukacji ekolo-
gicznej dzieci i młodzieży 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na-
grodził działaczy Fundacji 
Ekologicznej „Arka” z Biel-
ska-Białej. Annę Sobańską, 
Krystiana Biłka i Szymo-
na Kułakowskiego docenio-
no za przygotowanie i pro-
wadzenie największej ak-
cji edukacji ekologicznej w 
Polsce - „Listy dla Ziemi”, 
która jest pomysłem „Arki” 
i każdego roku skupia blisko 
dwustu tysięcy uczestników. 
Jak podkreśla jury, organiza-
torzy akcji nie są zatrudnieni 
w fundacji i przygotowują ją 
społecznie.

- Nagroda WFOŚiGW to 
dla naszej załogi i dla mnie 

osobiście wielkie wyróżnie-
nie. Otrzymaliśmy ją  za ak-
cję „Listy dla Ziemi”, zor-
ganizowaną w 2016 roku. 
Oczywiście, na sukces ak-
cji składa się praca wielu lu-
dzi, a przede wszystkim po-
mysł i idea Wojciecha Owcza-
rza, prezesa „Arki”. W tym 
roku również, już po raz pią-
ty, zorganizowaliśmy „Listy 
dla Ziemi”. Akcję inauguro-
waliśmy 6 kwietnia w Biel-
sku-Białej - mówi Szymon 
Kułakowski.

Czym są „Listy dla Zie-
mi”? - To akcja, w której każ-
dego roku bierze udział kil-
kaset tysięcy młodych Pola-
ków oraz kilkaset samorzą-
dów, dzięki czemu przeprowa-
dzamy jedno z największych 
przedsięwzięć ekologicznych 
w Polsce - wyjaśnia Szymon 
Kułakowski. - WFOŚiGW w 

Katowicach zdecydowanie 
zmotywował nas do konty-
nuowania działań edukacyj-
nych i ekologicznych. Wspie-
rając Fundację Ekologiczną 
„Arka” w realizowaniu na-
szych pomysłów na Śląsku 
umożliwia nam promowa-
nie regionu w całym kraju, 

„Kronika” informowa-
ła już, że władze czechowic-
kiej gminy planują uruchomić 
na wiosnę program wydzier-
żawiania kompostowników. 
Ciągle przyjmowane są zapi-
sy. Na zakup kompostowni-
ków w tegorocznym budże-
cie gminy zabezpieczono 150 
tysięcy złotych. Po przetar-
gu okazało się, że pieniędzy 
wystarczy na zakup przynaj-
mniej 830 pojemników, więc 
otrzymają je wszyscy chętni. 
Jeśli zainteresowanie bezpłat-
ną dzierżawą kompostowni-
ków okaże się jeszcze więk-
sze, burmistrz nie wyklucza, 
że będzie chciał kontynuować 
program.

Program użyczania kom-
postowników został przyję-
ty z inicjatywy burmistrza 
Mariana Błachuta, którego 
mieszkańcy zasypywali skar-
gami dotyczącymi problemu 
zagospodarowywania odpa-
dów zielonych. Odpady bio-
degradowalne, w tym wystę-
pująca w największej ilości 
trawa, są przyjmowane (w 
ramach opłaty za odbiór od-
padów komunalnych) przez 
gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Skoszoną trawę trzeba 
tam jednak dostarczyć, co dla 
wielu jest problemem. 

Bernadetta Klimek, na-
czelnik wydziału ochro-

ny środowiska i rolnictwa 
w ratuszu od lat na wszel-
kie sposoby promuje wśród 
mieszkańców ideę kompo-
stowania jako najbardziej 
przyjazną środowisku. Te-
raz do dyspozycji ma nie 
tylko argumenty, ale bez-
płatne kompostowniki, któ-
re okazały się prawdziwym 
hitem. Dzięki temu miesz-
kańcy otrzymują wyprodu-
kowany przez siebie pierw-
szorzędny nawóz, a środo-
wisko korzysta m.in. w ten 
sposób, że mieszkańcy nie 
muszą przewozić odpadów 
biodegradowalnych samo-
chodami do PSZOK-u.

Program udało się uru-
chomić w najlepszym mo-
mencie, czyli przed rozpo-
częciem sezonu prac ogro-
dowych. 85 procent poży-
czanych od gminy kom-
postowników ma pojem-
ność 800 litrów. Właści-
ciele małych ogrodów wy-
bierają te mniejsze, o dwu-
krotnie mniejszej pojemno-
ści. Pojemniki są wydawane 
na terenie zajezdni Przed-
siębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej. Dzięki temu, że 
są składane, nie ma proble-
mów z ich transportem do 
domu. (mk)

W ładze Jasienicy starają 
się o trzy miliony zło-

tych dofi nansowania na re-
alizację projektu „Słonecz-
na gmina”. Aż 221 miesz-
kańców było zainteresowa-
nych montażem na swojej 
posesji paneli fotowoltaicz-
nych. Trzeba więc było zro-
bić losowanie.

O 79-procentowe dofi-
nansowanie montażu pane-
li fotowoltaicznych na pose-
sjach mieszkańców postara-
li się włodarze gminy Jasie-
nica. - To już bardzo dobry 
wynik, bo inwestycja zwróci 
się im po czterech-pięciu la-
tach. Można pozyskać ener-
gię porównywalną do jej zu-
życia na centralne ogrzewa-
nie. Przy takiej wielkości dofi -
nansowania realizacja takie-
go projektu ma sens - uważa 
Janusz Pierzyna, wójt Jasieni-
cy. Władze gminy o pomoc w 
przekazaniu informacji o pro-
jekcie mieszkańcom zwróci-
li się m.in. do proboszczów.

Zainteresowanie progra-
mem było spore. - Otrzyma-
liśmy 221 wniosków. Musieli-
śmy zrobić losowanie. W ko-
misji były osoby niezwiązane 
z urzędem, radnymi czy soł-
tysami. Wszystko nagrywali-
śmy za pomocą dwóch kamer. 
Niech wszyscy komentujący z 
Warszawy, że w samorządach 
jest patologia, mają przy-
kład, że takie sytuacje moż-
na demokratycznie rozstrzy-

gać - mówił wójt podczas se-
sji Rady Gminy z 30 marca.

W drodze losowania usta-
lono, kto w pierwszej kolej-
ności będzie mógł skorzystać 
z dofi nansowania. Jak wyja-
śnia wójt, dwie osoby przy-
glądające się losowaniu aku-
rat nie miały szczęścia. - Jed-
na pani przyznała się, że była 
dziesiąta od końca, a druga, 
że przedostatnia. Ot, taka cie-
kawostka - relacjonował rad-
nym gospodarz gminy.

28 kwietnia urzędnicy 
złożą wniosek do konkursu o 
środki unijne. Jeśli gminie się 
powiedzie, następnym kro-
kiem będzie m.in. przepro-
wadzenie audytów na pose-
sjach mieszkańców. Wdroże-
nie programu miałoby nastą-
pić w 2018 roku.

Na dofi nansowanie mon-
tażu paneli fotowoltaicznych 
szansę będzie miała około po-
łowa zainteresowanych tym 
mieszkańców. Mają do wy-
boru elektrownie słoneczne o 
mocy trzech lub pięciu kilo-
watów. Budowa tej o mniej-
szej mocy to koszt około 17 
tysięcy złotych. Montaż pa-
neli na budynku mieszkalnym 
jest premiowany niższą staw-
ką VAT-u. Instalacja fotowol-
taiczna, która zostanie podłą-
czona do sieci energetycznej 
stanie się przy okazji... pro-
ducentem energii. Oznacza 
to, że koszt związany z za-
kupem zużytej w gospodar-
stwie domowym energii zo-
stanie zredukowany o wiel-
kość energii wyprodukowa-
nej przez system paneli. (mk)

Czechowice: darmowe kompostowniki 

ALE HIT!

Już 230 kompostowników odebrali czechowiczanie w ramach akcji zorga-
nizowanej przez ratusz. W maju do mieszkańców trafi  kolejnych 400 po-
jemników. Chęć otrzymania kompostownika zgłosiło aż 820 osób.
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Słoneczna Jasienica

Losowali energię

Tak wyglądało losowanie miejsc do kolejki po dotacje na 
elektrownie solarne. Zdjęcie jest kadrem z fi lmu. Loso-
wanie dokumentowano bowiem za pośrednictwem dwu 
kamer, by nikt nie miał wątpliwości co do jego uczciwe-
go przebiegu.

FO
TO

: U
G

 J
A

S
IE

N
IC

A

Za bielskie
„Listy dla Ziemi” Zielone czeki
Troje społeczników z bielskiej Fundacji Ekologicznej „Arka” otrzymało „Zie-
lone Czeki”, czyli prestiżowe nagrody  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

bo akcja ma charakter ogól-
nopolski.

„Zielone Czeki” to nagro-
dy przyznawane przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach corocznie 
z okazji Dnia Ziemi. - Święto 
to wymyślono, by ludzie po-
chylili się nad losem plane-
ty, na której żyją. By nastąpił 
moment refl eksji. My postano-
wiliśmy nagradzać osoby wy-
różniające się w działalności 
proekologicznej na terenie wo-

jewództwa śląskiego. Osoby i 
zespoły, które mając ogromny 
zapał i energię patrzą w przy-
szłość z troską i niepokojem 
o stan środowiska naturalne-
go - przybliżają organizatorzy. 
- Przyznając „Zielone Czeki” 
już od 1994 roku doceniliśmy 
działalność ponad 250 osób i 
zespołów. Wysokość nagród 
przekroczyła już dwa miliony 
złotych. Przyznawanie tego 
typu wyróżnień jest niezwykle 
ważne dla Funduszu, by rów-
nież w ten sposób wpływać na 
aktywność i postawy miesz-
kańców regionu. Wiele z no-
minowanych osób ma w swo-
im dorobku znakomite osią-
gnięcia, a przyznanie wyróż-
nień ma także walor promo-
cyjny - jest to doskonała oka-
zja, by mówić o osiągnięciach 
laureatów, tematach podejmo-
wanych w pracach naukowych 
czy akcjach społecznych ma-
jących wpływ na to, czym od-
dychamy i jak dbamy o nasze 
najbliższe otoczenie. Wśród 
laureatów są przedstawiciele 
różnych środowisk, takich jak 
naukowcy, nauczyciele, dzien-
nikarze, przedsiębiorcy oraz 

pasjonaci ochrony środowi-
ska, którzy poświęcają swój 
wolny czas, by nam wszystkim 
żyło się „eko”.

W tym roku przyjęto 38 
nominacji, zgłoszonych mię-
dzy innymi przez przedsta-
wicieli organizacji ekologicz-
nych i samorządowców. Waż-
ne były dołączone rekomenda-
cje osób, które od lat działa-
ją na rzecz środowiska natu-
ralnego (profesorowie uczel-
ni, prezydenci miast, prezesi 
izb gospodarczych, przedsta-
wiciele organizacji ekologicz-
nych). - Cieszy niezmiernie, że 
jak co roku mamy swoisty kło-
pot z wyborem laureatów. Zna-
czy to, że działania ekologicz-
ne są nadal w modzie. Pozo-
staje mieć nadzieję, że prowa-
dzone akcje na rzecz środo-
wiska, badania naukowe czy 
działania edukacyjne przekła-
dać się będą na jakość nasze-
go powietrza, a kapituła roz-
patrująca nominacje będzie 
miała jeszcze trudniejsze za-
danie, by wyłonić laureatów 
w przyszłym roku - stwierdza-
ją organizatorzy z katowickie-
go Funduszu. (mk)

Anna Sobańska i Szymon Kułakowski w towarzystwie An-
drzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW, który gratulował im suk-
cesów na niwie ekologicznej i wręczył „Zielone Czeki”.
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