Zielone Jastrzębie

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

Zielone czeki

Na

tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone
Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina
przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna osobowość
roku; Inwestycja proekologiczna roku; Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Galę poprowadził i uświetnił balladami
Leonarda Cohena aktor Dariusz Niebudek.

W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” Zielony Czek trafił do Gminy Bieruń
- za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze.
- Śląsk się zmienia, Śląsk jest coraz bardziej zielony, ale żadna gmina w pojedynkę
nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia powietrza. Na szczęście moi koledzy samorządowcy dobrze to rozumieją i wspólnie zmierzamy do jednego celu; by nasi mieszkańcy
oddychali czystym powietrzem i by żyło im
się lepiej - mówi burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.
W mieście prowadzonych jest wiele inwestycji ekologicznych, które przyczyniają się do
jego rozwoju i zachowania walorów przyrodniczych. Od prawie 17 lat na terenie gminy realizowane są Programy Ograniczenia Niskiej
Emisji finansowane ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. W 2020 roku gmina na pod-

prowadzi szereg innych działań proekologicznych, w tym finansowanych ze środków europejskich, jak - cykliczne nasadzenia drzew
i krzewów; instalację efektywnego energetycznie oświetlenia LED na terenie gminy (581
nowych opraw).

Izabela Domogała, przewodnicząca Kapituły, Krystian
Grzesica, burmistrz Bierunia, Tomasz Bednarek, prezes
Funduszu oraz jego zastępca Adam Lewandowski.
stawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach otworzyła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Po-

wietrze. Dzięki aktywnej działalności punktu
gmina znalazła się na 1 miejscu w pierwszym
Ogólnopolskim Rankingu jako najbardziej
aktywna gmina w Programie. Ponadto Miasto

Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali:
• Gmina Wilkowice
• Gmina Ślemień
• Gmina Świerklaniec
• Miasto Chorzów
• Miasto Zabrze
• Gmina Gaszowice

Zdjęcia: Mirosław Cichy

u Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczyli laureatom tegorocznej
edycji Zielonych Czeków statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł.
Uroczystość zorganizowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

