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MOŻNA JUŻ ZGŁASZAĆ KANDYDATURY DO „ZIELONYCH 
CZEKÓW”. TO NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ

KATOWICKI FUNDUSZ NAGRODZONY 
WYJĄTKOWYM CERTYFIKATEM

PRZYRODNICY POLICZYLI BOBRY. NAJWIĘKSZA ICH 
POPULACJA ŻYJE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM

PONAD TRZYDZIEŚCI 
POSADZONYCH DRZEW. 
SZKOŁA W ŁAŹCU W AKCJI 
#SADZIMY

Do 19 listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach czeka na zgłoszenia do tegorocz-
nej edycji konkursu „Zielone czeki”. To jedna z najważniejszych 
i  największych w  województwie śląskim inicjatyw promująca 
działania i postaci przysługujące się ochronie środowiska.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

#sadziMy to nazwa akcji zainaugurowanej trzy lata temu przez 
Lasy Państwowe. Odbywa się pod honorowym patronatem pary 
prezydenckiej. W jej ramach leśnicy rozdają chętnym w całym 
kraju sadzonki młodych drzew. Każdego roku jest ich aż milion. 
W tym roku było podobnie.

Sadzonki drzew były rozdawane we wszystkich czterystu trzy-
dziestu nadleśnictwach w  kraju, jak również w  siedzibach sie-
demnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

- Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpły-
wają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla 
wielu gatunków roślin, grzybów i  zwierząt. Dostarczają najbar-
dziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla 
nas – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych. – Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną 
trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, 
żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro 
narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować – dodaje.

Do akcji ochoczo włączyła się choćby podstawówka w Łaźcu. Po-
darowane od Nadleśnictwa Herby sadzonki upiększyły szkolny 
teren. W akcję zaangażowali się uczniowie, ich rodzice, nauczy-
ciele i przyjaciele placówki. Działaniom sprzyjała piękna pogoda. 
9 października było wyjątkowo ciepło i słonecznie.

- W  sumie zasadzone zostały dwadzieścia trzy świerki i  osiem 
brzózek. Młode brzózki w przyszłości dadzą cień na placu zabaw, 
a świerki dumnie będą strzec wjazdu do szkoły. Wzdłuż nowego 
ogrodzenia znalazły swoje miejsce ponadto sadzonki czerwonej 
i pomarańczowej jarzębiny, które ozdobią nasz plac zabaw – mów 
Magdalena Wronkowska ze szkoły w Łaźcu.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Katowicach zle-
ciła badanie populacji bobrów w województwie śląskim. Przy-
jęta przez badaczy metodologia pozwoliła oszacować dokładną 
liczbę tych zwierząt w  oparciu o  analizę rozmieszczenia ich 
potwierdzonych stanowisk i istniejącą sieć hydrologiczną. Kon-
trole prowadzone były w okresie od jesieni do wiosny przez trzy 
kolejne sezony. Badania uzupełniano także w okresie letnim. 

Jak przyznają przyrodnicy, wyniki liczenia pozytywnie ich zasko-
czyły. Oszacowali, że populacja tego sympatycznego gatunku, bę-
dącego pod częściową ochroną, liczy sobie ponad siedem tysięcy 
osobników w prawie dwóch tysiącach rodzin. Największa ich licz-
ba zadomowiła się w północnej części województwa, a więc w po-
wiatach częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim 
oraz samej Częstochowie.

- Stosunkowo duża populacja zamieszkuje również okolice Ryb-
nika, Żor i Wodzisławia Śląskiego, a także miasta Sosnowiec i Ja-
worzna. Sporo bobrów zamieszkuje również Podbeskidzie. Gdy-
by jednak wziąć pod uwagę „bobrzą” gęstość zaludnienia, a więc 
ilość potwierdzonych stanowisk bobrów na sto km² powierzchni, 
to zdecydowanie najbardziej „zabobrzonym” powiatem w regio-
nie jest Sosnowiec. Autorzy ekspertyzy potwierdzili tu aż trzy-
naście rodzin bobrów. W rzeczywistości może ich tu być nawet 
dwa razy tyle, gdyż nie do wszystkich tam czy żeremi udaje się 
dotrzeć – zaznacza RDOŚ.

Ale są i  takie miejsca na mapie regionu, gdzie o  spotkanie 
z bobrem będzie niezwykle ciężko. Trzema powiatami, w których 
nie potwierdzono żadnej bobrzej rodziny, są Katowice, Chorzów 
i Siemianowice Śląskie. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje 
się w  tym, że większość cieków wodnych w  tych miastach jest 
mocno uregulowanych, a  ich brzegi zostały zabudowane w taki 
sposób, że bobry nie mogą drążyć nor ani budować żeremi.

Dlaczego populacja tych zwierząt jest tak istotna dla środowi-
ska naturalnego?

Tegoroczne nagrody przyznane będą w  czterech kategoriach. 
To „Ekologiczna osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czyste-
go powietrza”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Progra-
my i  akcje na rzecz ochrony przyrody i  edukacji ekologicznej”. 
Pierwsza z nich dedykowana jest osobom fizycznym, kolejna jed-
nostkom samorządu terytorialnego, trzecia – podmiotom, któ-
re zrealizowały w  ubiegłym roku zadanie dofinansowane przez 
Fundusz. Ostatnia – organizacjom pozarządowym prowadzącym 
działania proekologiczne.

- Kapituła będzie miała też możliwość przyznania nagrody spe-
cjalnej – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach.

Nagrodami w konkursie są „Zielone czeki” o wartości 10 tys. zł, 
statuetki i  dyplomy honorowe. Zgłoszenia do konkursu wraz 
z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, 
kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach 
do 19 listopada. Lista laureatów ma być znana do końca bieżącego 
roku.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach przy-
znał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się 
pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dzienni-
karze i przedsiębiorcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach nagrodzony został jubileuszowym certyfikatem 
EMAS. 

EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest 
instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsię-
biorstw i  innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się 
do oceny swojego wpływu na środowisko i  doskonalenia swojej 

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach
działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej 
wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego. 

- To szczególne wyróżnienie, przyznane przez Komisję Euro-
pejską dla najdłużej działających organizacji zarejestrowanych 
w  europejskim systemie ekozarządzania i  audytu EMAS. Cer-
tyfikat odebrali w  siedzibie Ministerstwo Klimatu i  Środowiska 
w Warszawie prezesi WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek 
i Adam Lewandowski oraz przewodniczący rady nadzorczej Fun-
duszu Maciej Mucha – informuje Mirosław Cichy, rzecznik praso-
wy WFOŚiGW.

25 października w  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w  Kamienicy Polskiej uroczyście otwarto „Leśną Bazę 
Ekologów”. Powstanie ekopracowni wsparł Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach konkursu „Zielona Pracownia”. Dzięki przyznaniu do-
finansowania utworzono nowoczesną, ekologiczną klasę, wypo-
sażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt 
multimedialny. 

W ramach przeprowadzonych prac została wyremontowana sala, 
zainstalowano nowe oświetlenie i wykładzinę. Pojawiły się este-
tyczne ławki, krzesła i meble, a także nowoczesny sprzęt służący 
do badania zjawisk przyrodniczych, zarówno w klasie, jak i w te-
renie. Sala wyposażona jest również w  monitor interaktywny 
wraz z laptopem.

- Pracownia umożliwi nie tylko skuteczną realizację podstawy 
programowej z  przedmiotów przyrodniczych, ale też stworzy 
możliwość rozwoju zainteresowań i talentów w ramach edukacji 
ekologicznej w naszej gminie. „Leśna Baza Ekologów” uruchomi 
nowe możliwości badawcze, przyczyni się do wzrostu zaintereso-
wania osobliwościami przyrodniczymi najbliższej okolicy i zain-
spiruje młodzież do podejmowania działań na rzecz otaczającego 
ich środowiska naturalnego – twierdzą przedstawiciele miejsco-
wego urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

- Powrót bobra to świetna wiadomość dla natury. Bobry są 
mistrzami małej retencji. Ich działalność powoduje, że poziom 
wód gruntowych podnosi się. Powstawanie naturalnych spię-
trzeń wody powoduje, że znacząco zwiększa się bioróżnorod-

ność na danym obszarze. Tam, gdzie dzięki bobrom odnawia-
ją się siedliska bagienne, tam pojawiają się chociażby rzadkie 
gatunki ptaków, takie jak żuraw, kszyk czy słonka - wyjaśniają 
ekolodzy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay


